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I
JUSTIȚIE – AFACERI INTERNE

ELEMENTE ACTUALE CE ŢIN
DE SECURITATEA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
ÎN CONTEXTUL SECURITĂŢII REGIONALE
DIN ZONA BALCANILOR
Comisar-șef de poliție Adrian STĂNESCU
Institutul de Studii pentru Ordine Publică

1. Problemele generate de conflictul ruso-turc şi cele
de la Marea Neagră
Scurt istoric al începutului evenimentelor care au dus
la generarea conflictului ruso-turc: pe 24 noiembrie 2015 în
urma unei incursiuni a bombardierului rusesc Sukhoi SU-24M
în teritoriul aerian sirian, acesta a fost doborât de către un
avion de luptă multirol F-16 Fighting Falcon la graniţa
siriano-turcă, după o serie de avertismente din partea
autorităţilor turce.
Conform acestora şi Pentagonului, avionul rusesc a fost
somat de zece ori în cinci minute pentru a-şi schimba
traiectoria de zbor, dar nu s-a primit niciun răspuns.
Pilotul rus şi ofiţerul responsabil cu sistemele de arme,
ambii pasageri ai aparatului de zbor rusesc, după lovirea lui
s-au catapultat, însă pilotul rus a fost împuşcat mortal în aer de
către forţele rebele de turkmeni sirieni.
În momentul salvării celui de-al doilea membru al
echipajului de către echipa de căutare şi salvare rusească, un
infanterist naval rus a fost ucis şi el când elicopterul de salvare
a fost doborât de rebeli.
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Acesta a fost momentul declanşării celui mai mare
conflict ruso-turc din zilele noastre care va duce în viitorul
apropiat la o modificare a situaţiei geopolitice din zona
Balcanilor cu efecte deosebite asupra securităţii naţionale a
României.
Faptul că a fost doborâtă aeronava rusească Sukhoi
SU-24M de către un stat membru al NATO, din anii 1950 şi
până în prezent, reprezintă prima distrugere a unui echipament
aviatic militar rus sau sovietic.
Din acest moment, toţi factorii politici mondiali, cu
putere de decizie şi influenţă la nivel global, au intrat într-un
fel de frenezie care să încerce potolirea, calmarea sau găsirea
unor căi de compromis pentru cele două părţi implicate: turce
şi ruseşti.
Acest incident nefericit, produs la graniţa siriano-turcă,
la o primă vedere pare a fi rezultatul a ceva în care aviaţia
militară rusească încerca în mod voit, în ultimul an şi jumătate,
ca să provoace tensiuni prin violarea în mod repetat a spaţiilor
aeriene ale unor state suverane, aşa cum s-a întâmplat cu
Turcia, statele baltice, Suedia sau Danemarca1.
În fiecare caz produs în parte, ciocnirea a fost evitată în
ultimul moment. În cazul nostru, Turcia avertizase încă din
luna octombrie că nu va mai tolera violarea spaţiului său
aerian, pentru că i se mai întâmplase de cel puţin două ori până
atunci.
Replica preşedintelui rus a fost imediată, promptă şi
previzibilă în stilul caracteristic liderului de la Kremlin, care a
negat din capul locului acuzaţiile Turciei, iar consecinţele
acestei fapte vor apărea imediat şi vor fi de durată.
Dovadă este faptul că, în primă fază, s-a boicotat
turismul către litoralul turcesc, unde fluxul de turişti ruşi
1

http//www.independent.co.uk/news/world/europe/full-list-of-incidentsinvolving-russian-military-and-nato-since-march-2014-9851309.html
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era de aproape patru milioane pe an, acesta aducând undeva la
2,5-3 miliarde de dolari venituri pe an.
Vladimir Putin a negat violarea suveranităţii statului
turc de către avionul militar rusesc şi a acuzat complicitatea
Turciei cu teroriştii şi că a fost ca un cuţit înfipt în spate.
Se cunoaşte faptul că, oricum relaţiile turco-ruse erau
de multă vreme reci, iar cele întâmplate pe 24 noiembrie 2015
au declanşat o cascadă de acuzaţii din ambele părţi, care mai de
care mai dure, lucru care nu numai că generează insecuritate în
bazinul Mării Negre, dar ar putea să adâncească dezbinarea
între statele proatlantiste din Uniunea Europeană şi cele
favorabile normalizării relaţiilor cu Rusia.
Din această cauză, Jean Claude Junker, preşedintele
Comisiei Europene, un adevărat purtător de cuvânt al
tandemului germano-francez de la Bruxelles, a propus întărirea
colaborării cu Uniunea Economică Euroasiatică, deci şi cu
Moscova, iar Frank Walter Steinmeir, ministrul de Externe
german, a sugerat revenirea Rusiei în G8. Pe de altă parte,
jumătatea centrală şi est-europeană, exceptând poate Ungaria,
nu susţine compromisul cu Rusia.
Ca o concluzie, crizele se ţin lanţ, tot globul este în
fierbere, în căutarea unei noi ordini, a unor principii de
organizare şi raporturi de putere. Ceea ce ne poate afecta
România, este declinul şi dezintegrarea treptată a cadrelor
tradiţionale de funcţionare ale Occidentului (economice,
politice, culturale, morale etc.).
Modelul de succes al spaţiului euroatlantic începe să se
estompeze, să nu mai aibă greutate pentru noi, iar atentatele
teroriste din ultimul timp din Franţa şi Belgia, precum şi valul
imigranţilor musulmani, întăresc această impresie iar
consecinţa este îndepărtarea de imaginea consacrată a Uniunii
Europene ca actor puternic şi credibil pe scena internaţională.
Influenţa zonei Mării Negre asupra securităţii
naţionale a României: Turcia şi Rusia sunt cele mai mari
puteri economice şi militare de la Marea Neagră, care au
8

împreună o istorie întreagă de tensiuni şi probleme nerezolvate
în linia cărora se înscrie şi doborârea avionului de luptă rusesc
la 24 noiembrie 2015.
Rusia încearcă, prin militarizarea Crimeei şi
introducerea echipamentelor antiacces la Marea Neagră, să
impună o zonă de interdicţie aeriană, să blocheze traficul
maritim şi să ţină NATO la distanţă. În acest fel, zona Mării
Negre redevine un spaţiu contestat, al competiţiei geopolitice.
Acest lucru se înscrie în formatul emergent al regiunilor
A2/AD (antiacces/area denial), în care, din proximitatea
puterilor cu agendă revizionistă, libertăţile internaţionale
asociate bunurilor publice globale pot fi puse sub semnul
întrebării şi chiar suspendate de voinţa celui mai puternic.
Evoluţiile recente din Marea Chinei de Sud, unde
autorităţile chineze revendică deja suveranitatea, şi din Marea
Chinei de Est, unde la sfârşitul anului 2014 Beijingul a forţat
impunerea unei zone de apărare şi identificare aeriană, pot să
ofere un precedent şi chiar un avertisment.
Care este scopul acestor acţiuni? Este deja vizibilă
intenţia de ajustare a realităţilor de putere în aceste periferii
globale.
De ani buni, China şi Rusia investesc în portofolii
antiacces şi de interdicţie regională pentru a anula, sau cel
puţin a ataca, ingredientele care transformau SUA într-o putere
expediţionară globală.
Dezvoltarea reţelelor dense de sisteme antinavă,
antiaeriene şi antisatelit, suplimentarea de bombardiere cu rază
lungă de acţiune, submarine şi mijloace de război electronic,
pune la încercare întregul sistem pe care se bazează puterea
folosită de SUA şi NATO2.
Nu doar capacitatea de ranforsare şi realimentare din
afara regiunii este ţinută la distanţă, ci inclusiv perspectiva unei
2

www.rumaniamilitary.ro/rusia-se-pregateste-sa-ocupe-marea-neagra
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intervenţii pentru protejarea drepturilor de tranzit în apele
internaţionale este mai puţin probabilă, atunci când vorbim de
adăpostul desfăşurării unei umbrele A2/AD. În felul acesta, se
schimbă percepţia asupra eficienţei sistemului de descurajare
centrat pe puterea SUA.
„Fără superioritate tehnologică, forţa şi credibilitatea
alianţelor noastre va avea de suferit. Angajamentele noastre
faţă de aplicarea regulilor şi normelor de drept internaţional
pot fi puse la îndoială atât de prieteni, cât şi de adversari.
Semnele de întrebare referitoare la capacitatea noastră de a
câştiga războaiele viitorului pot submina potenţialul nostru de
a le descuraja“, spunea chiar Chuck Hagel la jumătatea lunii
noiembrie a anului 20143.
În felul acesta, se creează o realitate în care breşe şi
vulnerabilităţi pot fi folosite în avantajul celui/celor interesaţi.
Agresiunea, nu neapărat cea tradiţional cunoscută, ci aceea de
natură subconvenţională sau hibridă, care se află la limita
dintre militar şi civil, poate deveni mult mai probabilă.
Astfel, zona Mării Negre capătă un alt sens. Dacă până
acum era percepută de voie, de nevoie ca un lac rusesc,
anexarea Crimeei îi conferă acum Rusiei posibilitatea să o
transforme într-un lac închis.
Generalul Phillip M. Breedlove, comandantul NATO,
afirma în luna noiembrie 2015 la Kiev:
„Suntem foarte preocupaţi de militarizarea Crimeei.
Capabilităţile care se instalează acum în Crimeea vor
afecta întreaga zonă a Mării Negre. Rachetele de croazieră
pentru apărarea zonelor de coastă, rachetele sol-aer şi
celelalte capabilităţi vor putea să exercite o influenţă militară
asupra Mării Negre”4.
3

Petre Munteanu, articol publicat în Foreign Policy România, nr. 43,
decembrie 2014- ianuarie 2015.
4
Ibidem.
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Deja Sevastopolul se transformă într-un centru
gravitaţional al unui sistem de interdicţie regională al cărui
scop va fi de a ţine la distanţă orice capacitate de realimentare
şi de ranforsare a regiunii.
Rusia a anunţat deja intenţiile pe care le are pentru
Marea Neagră, în sensul că până la sfârşitul anului 2016, va
primi şase noi submarine din clasa Kilo, bombardiere cu rază
lungă de acţiune TU-22M3, capabilităţi antinavă, sisteme de
rachete S-400 cu rază lungă de acţiune, platforme S-300,
inclusiv sisteme sol-sol Iskander ce acoperă o arie operaţională
de 400 de km.
Moscova a mai anunţat că până la sfârşitul acestui
deceniu va aloca, pentru modernizarea Flotei Mării Negre,
aproximativ 151 de miliarde de dolari5. Imaginea de ansamblu
care se creează pentru zona Mării Negre, nu este de bun augur
pentru securitatea naţională a României.
Într-un timp foarte scurt, Rusia va avea capacitatea
operaţională de a impune o zonă de interdicţie aeriană, de a
bloca traficul maritim şi de a ţine NATO la distanţă. Trebuie
avut în vedere că zona este şi un foarte important culoar
energetic, cu perimetre şi resurse importante pentru securitatea
energetică a regiunii.
Wess Mitchell, preşedintele Center for European Policy
Analysis (CEPA), a făcut un comentariu cutremurător pentru
România:
„Spaţiul românesc? Imaginaţi-vă un anunţ venit de la
Moscova prin care, în baza noilor drepturi suverane asupra
Crimeei, aceasta va reînvia disputa maritimă a deceniului
trecut, folosind revendicarea iniţială a Zonei Economice
Exclusive ucrainene ca fiind şi a sa. Circa 40% din rezervele
de petrol ale României din Marea Neagră se află în această
zonă. Chiar dacă revendicarea ar eşua, ar putea afecta
5

Ibidem.
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investiţiile străine şi chiar pune în pericol planurile României
privind independenţa energetică. (…) În viitor, România
trebuie să se aştepte la încălcări frecvente ale spaţiului său
aerian, la hărţuirea navelor şi platformelor energetice din
propria sa Zonă Economică Exclusivă“6.
2. Problema Balcanilor
Se poate spune că, la o primă vedere, evoluţia spre
consolidarea unei democraţii autentice a Balcanilor, în
comparaţie cu alte zone ale lumii, pare să aibă o direcţie bună,
chiar foarte bună. În ultimul timp s-a văzut că statele din zonă
ar dori să se alinieze valorilor occidentale.
Oare?
Să vedem ce ne-a oferit istoria evenimentelor în ultimul
timp:
− din 2009, Albania şi Croaţia sunt membre ale
Alianţei Nord-Atlantice;
− în 2012, Serbia a devenit, oficial, candidată pentru
statutul de ţară membră a Uniunii Europene;
− în 2013, Croaţia a aderat la Uniunea Europeană,
după o perioadă de nouă ani cu statut de ţară
candidată;
− în 2014, Albania s-a alăturat Muntenegrului şi
Macedoniei la statutul de state candidate pentru
Uniunea Europeană;
− tot în 2014, Kosovo, a cărei independenţă nu a fost
recunoscută, încă, de cinci state membre UE, a
semnat un Acord de Stabilizare şi Asociere cu
Uniunea Europeană, ca un prim pas pentru o posibilă
aderare la blocul comunitar;
6

Ibidem.
12

− în decembrie 2015, Muntenegrul a fost invitat de
către NATO ca să se alăture Alianţei;
− în ianuarie 2016, Serbia a semnat Planul Individual
de Acţiune al Parteneriatului cu NATO, care a dus la
întărirea cooperării dintre armata sârbă cu armatele
din Vest.
În fapt, s-ar putea interpreta că acţiunile Occidentului,
în plan diplomatic, din zona Balcanilor, au avut ca scop
contracararea influenţei ruse în regiune şi consolidarea
democraţiei şi statului de drept.
Deşi implicaţiile Vestului în zonă arătau că ar fi avut
rezultatele scontate, la o privire mai atentă a situaţiei reale, s-ar
părea că lucrurile nu au stat tocmai aşa.
Publicaţia Foreign Policy7 arăta într-o analiză făcută, că
de fapt regiunea Balcanilor este condusă de o nouă generaţie de
lideri autocraţi cărora ajung să le fie parteneri chiar unii factori
de decizie americani şi chiar oficiali europeni. Aceşti factori de
decizie au fost dispuşi să treacă cu vederea corupţia care s-a
întins ca o plagă asupra guvernelor din regiune, fără să acorde
importanţa necesară acestui flagel sau chiar să ignore
ascensiunea acestor lideri autocraţi din zonă.
Liderii autocraţi ai zilelor noastre operează diferit faţă
de cei aflaţi la putere în anii ’90 prin prisma că îmbrăţişează cu
entuziasm politica externă a Uniunii Europene şi sunt pregătiţi
în a le spune oficialilor occidentali exact ce vor să audă, dar în
ţările lor nu urmează principiile democraţiei.
Un alt element pervers este faptul că îşi menţin
electoratul din ţările lor, dependent de reţeaua de slujbe din
sistemul de stat, îşi anihilează oponenţii prin alianţe cu
oligarhii şi controlează presa şi justiţia, astfel menţinându-şi
7

www.adevarul.ro/international/europa/lupta-occidentului-rusii-nastemonstri-balcani1_571390175ab6550cb 00b/index.pdf
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supremaţia şi existenţa în zonele de putere unde îşi desfăşoară
activităţile şi interesele.
Cu titlu de exemplu, iată câteva cazuri: de 25 de ani,
premierul Milo Djukanovic împreună cu partidul său politic,
Partidul Democrat al Socialiştilor, se află la putere în
Muntenegru. Din 2006, când statul şi-a proclamat
independenţa, Djukanovic a folosit puterea cu care era investit
pentru a-şi dezvolta afacerile sale personale, mai mult sau mai
puţin legale, care au culminat în 2007 prin acuzele ce i-au fost
aduse de către procurorii italieni privind implicarea în traficul
cu ţigări şi spălare de bani, acuzaţii pe care le-a şi negat, de
altfel.
În 2009, Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor
de Investigaţie semnala că averea lui Djukanovic era de
15 milioane de dolari (aproximativ 13,3 milioane de euro), în
condiţiile în care salariul său de demnitar era de 1.500 de euro
pe lună.
În Macedonia, care este condusă de un deceniu de
partidul de centru-dreapta al lui Nikola Gruevski, cazurile de
corupţie au ajuns să fie de notorietate. Numai în 2015 a
izbucnit un scandal referitor la interceptările telefonice ilegale,
în care au fost ascultate aproximativ 20.000 de persoane,
printre care politicieni şi jurnalişti.
Decizia preşedintelui macedonean, Gjorge Ivanov, de a
amnistia circa 50 de personalităţi din ţară care fuseseră
implicate în acte de corupţie şi interceptări, a scandalizat opinia
publică scoţând mii de oameni în stradă.
Atitudinea cameleonică a premierului sârb Aleksandar
Vucic a ieşit cel mai mult în evidenţă, în sensul că în 2015 a
fost primit la Casa Albă şi a semnat un acord cu NATO, după
care în octombrie, tot anul trecut, a fost primit la Moscova de
către Vladimir Putin şi a semnat un acord pentru achiziţionarea
de echipament militar rusesc.
În timpul mandatului său, presa independentă din
Serbia a avut şi ea de suferit din cauza numărului mare de
14

atacuri şi ameninţări la adresa jurnaliştilor sârbi (conform
organizaţiei Human Rights Watch)8.
Şi un alt motiv identificat a fost aşa-zisa dorinţă de
normalizare a relaţiilor cu Pristina, pe care Vucic o afişa în
relaţia cu Occidentul, când de fapt nu avea la bază, sub nici o
formă, intenţia Serbiei de a recunoaşte independenţa Kosovo9.
Toate aceste probleme se amplifică pe fondul situaţiei
geopolitice cu care se confruntă în prezent Europa. Criza din
Ucraina a făcut ca priorităţile americanilor în zonă să fie
extinderea NATO şi prevenirea sau minimizarea influenţei
Rusiei în regiune (Serbia şi Muntenegru), condiţii în care
Djukanovic şi Vucic să devină interlocutori de valoare.
Criza refugiaţilor a făcut ca Macedonia să fie un
adevărat stat de frontieră, iar Uniunea Europeană să poată trece
cu vederea atitudinea autorităţilor de la Skopje deoarece
Macedonia împiedică intrarea refugiaţilor în Uniune pe ruta
balcanică.
Şi un alt motiv pentru care ţările balcanice se comportă
astfel în prezent, este şi faptul că atenţia oficialilor Uniunii
Europene este concentrată pe problemele interne din zona euro
şi, concret, pe ieşirea Marii Britanii din blocul comunitar în
urma votului popular din regat, de la 23 iunie 2016.
Situaţia Ucrainei este disperată. Aceasta este lăsată în
prezent să cadă economic în zona de influenţă a Rusiei, cu
toate sancţiunile impuse Moscovei de către Uniunea Europeană
şi SUA. Această decizie va deveni parte a unui război
economic prin efect de recul având consecinţe negative asupra
Ucrainei.
„…Pentru că momentul optim al negocierilor a fost
ratat şi pentru că s-a dorit evitarea acuzaţiei de cinism,
8

Andreea Romanovschi, publicat la 17.04.2016 pe: www.adevarul.ro/
international/europa/lupta-occidentului-rusii-naste-monstri-balcani1_571390175ab6550cb00b/index.pdf
9
Ibidem.
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protagoniştii jocului global au decis să lase Ucraina să se
prăbuşească astfel încât apoi toţi cei interesaţi să culeagă din
grămada de moloz, după puteri, tot ce era recuperabil şi îi
interesa. Pentru Rusia asta înseamnă Crimeea (deja
adjudecată, practic), Dombasul (cu resursele sale naturale,
activul industrial şi oportunităţile de comunicare terestră cu
Crimeea) şi regiunea strategică Odessa (cu Bugeacul şi prin
el, gurile Dunării)”10.
Apropierea Ungariei de Rusia schimbă dramatic datele
problemei în ceea ce priveşte ameninţările la adresa securităţii
naţionale a României. Rusia a început deja să lucreze prin
intermediul mai multor reprezentanţi din statele Europei
centrale pentru a lansa procesul de destabilizare a sistemului
politic al Uniunii Europene, în cadrul proiectului Primăvara
rusă.
Proiectul Primăvara rusă urmăreşte ca Federaţia Rusă
să lucreze prin intermediul mai multor reprezentanţi din statele
Europei centrale pentru a lansa procesul de destabilizare a
sistemului politic al Uniunii Europene.
Astfel, Rusia a început cu Ungaria această operaţiune
iar situaţia actuală din vestul Ucrainei şi, posibil din România,
corespunde pe deplin cu interesele Federaţiei în acest scop.
În concluzie, Federaţia Rusă se detaşează ca principal
actor economic, politic şi militar din regiune. În acest sens,
critica adusă de Rusia, la adresa SUA şi NATO, are ca scop
folosirea tuturor pârghiilor existente pentru a submina prezenţa
militarilor americani în zona vecinătăţii apropiate şi misiunilor
NATO în zonele de risc.
10
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Pe cale de consecinţă, Rusia urmează să se angajeze cu
paşi şi mai fermi în procesul de coagulare a Imperiului, nu
numai prin recuperarea teritoriilor pierdute din vecinătatea
apropiată şi reluarea relaţiilor de alianţă cu ţările Europei de
Est, ci şi prin includerea într-un bloc eurasiatic a statelor
Vestului continental.
Cu diferite ocazii în ultimul timp, oficialii unguri
şi-au exprimat dezacordul privind acţiunile reprezentanţilor
Uniunii Europene în ceea ce priveşte tratarea situaţiei
refugiaţilor arabi, dar şi simpatia pentru politica Rusiei în zona
europeană.
În acest context, Moscova ar putea promite sprijin
economic şi financiar cu condiţia ca autorităţile de la
Budapesta să facă lobby pentru interesele Kremlinului în
Europa, aşa cum şi Grecia a început de scurt timp.
Care ar fi interesul Ungariei în relaţia cu România? În
primul rând, obţinerea autonomiei Transilvaniei, dar după
modelul Transnistriei, Abhaziei sau Ceceniei.
3. Problema refugiaţilor
Din anul 2015, Balcanii au ajuns în vizorul atenţiei
europene, odată cu exodul refugiaţilor din Orientul Apropiat
către Europa.
Astfel, criza financiară din Grecia, politica agresivă a
Rusiei, tensiunile din jurul livrărilor energetice ruseşti din
Balcani, valul imens de refugiaţi dinspre Orientul Apropiat pe
traseul Balcanilor, precum şi o mulţime de emigranţi ai sărăciei
din Bulgaria şi România, au adus în atenţie problema
Balcanilor.
Ce a dus la această migraţiune dinspre Orient? Faptul
că a generat o serie de elemente comune, ca: sărăcia,
conflictele armate din zonă, problemele economice şi sociale,
lipsa statului de drept, dar şi instabilitatea politică.
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Astfel, sute de mii de refugiaţi şi-au găsit drumul spre
Vest prin Grecia, Macedonia, Serbia şi parţial prin Bulgaria,
Croaţia şi Slovenia. În aceste condiţii, văzând mai devreme cu
ce probleme se confruntă mare parte dintre aceste state,
gestionarea situaţiei refugiaţilor s-a desfăşurat fără incidente
majore sau violenţe.
Refugiaţii nu au fost consideraţi oaspeţi bineveniţi în
statele membre ale Uniunii Europene din zona Balcanilor şi din
această cauză, au fost redirecţionaţi pur şi simplu către Austria
sau Germania. Astfel, Serbia şi Macedonia, chiar dacă nu sunt
state membre ale Uniunii Europene, s-au purtat mult mai uman
şi civilizat cu refugiaţii.
Cotele obligatorii prevăzute de Uniunea Europeană au
generat resentimente majore. Guvernele de la Sofia, Bucureşti
şi Zagreb le-au acceptat ca atare, dar populaţiile acestor ţări nu
şi-au manifestat dorinţa de a-i integra pe refugiaţi în rândul
societăţilor lor.
Această viziune diferită a modului de acţiune avută la
adresa refugiaţilor musulmani a dus la apariţia unei diviziuni a
statelor Europei, în sensul că ţările balcanice s-au simţit mai
apropiate de Ungaria, Polonia şi de statele baltice, decât de cele
vestice.
În concluzie, asistăm acum la o lipsă de solidaritate a
statelor Uniunii Europene privind gestionarea situaţiei
refugiaţilor musulmani. Se observă lucrul acesta în ţările
Europei de Est unde societăţile sunt mai degrabă divizate, iar
respingerea refugiaţilor este aproape unanimă.
Globalizarea are şi ea preţul ei: a schimbat multe reguli
în ordinea socială a statelor şi a arătat că împărţirea lumii, în
negru şi alb, nu aduce câştiguri. Vestul utilizează în exces
paradigme depăşite în evaluarea Estului postsocialist. În ciuda
percepţiei generale, spre deosebire de Germania, societăţile
estice au experienţe istorice ample ale traiului alături de străini.
Se poate constata foarte uşor că securitatea Balcanilor
nu este în zilele noastre generalizată.
18

De ce?
Pentru că s-au reactivat în ultimul timp, pe fondul
instabilităţii sociale din Ucraina, în urma conflictului turco-rus
după doborârea avionului militar rusesc de către Turcia în zona
de la graniţa cu Siria, a problemelor ce ţin de terorism din Siria,
asta dacă ne uităm strict doar în zona apropiată de România, că
a dus la apariţia de noi zone de tensiune şi insecuritate în
arealul Balcanilor.
Peste toate aceste probleme menţionate mai sus, este şi
dorinţa Rusiei de a-şi exprima din ce în ce mai clar statutul de
lider zonal prin acţiunile care le-au avut numai în acest an,
2016: impunerea unor sancţiuni economice asupra Turciei după
incidentul aviatic din zona de graniţă a Turciei cu Siria, dotarea
cu armament şi tehnică militară a Crimeei şi modernizarea
flotei ruseşti din Marea Neagră.
Dacă privim strict doar prin prisma acestor probleme
prezentate mai sus, ne dăm lesne seama că securitatea naţională
a României poate fi periclitată de o serie de provocări noi pe
care doar cu multă înţelepciune şi diplomaţie, instituţiile
statului român pot să le facă faţă în viitorul apropiat.
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EURASIATISMUL
– ASPECTE GENERALE –
Comisar-șef de poliție Leontina SILIȘTE
Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Definiţii şi interpretări
Eurasiatismul este cunoscut ca o orientare politică
importantă, bazându-se pe ideea că Rusia formează un spaţiu
aparte între cele două continente, dar are o identitate precisă,
inconfundabilă. Această poziţie geografică aparte impune şi o
politică distinctă care afirmă identitatea Rusiei.
În ruseşte se numeşte „Еврoзийство”/Evroziistvo, dar
poate fi întâlnit şi cu termenii de Euroasiatism/Euro-asiatism
sau Euroasia/Euro-Asia etc.
Eurasiatismul Rusiei a fost exprimat în toate timpurile.
În anii ţarismului a existat o adevărată ideologie care susţinea
caracterul euroasiatic al Rusiei.
După 1917 emigranţii ruşi au susţinut ideea
eurasiatismului. De fapt, acesta apare ca orientare politică în
1921, când se publică lucrarea „Exodul spre est”, semnată de
reprezentanţi ai emigraţiei ruse: N. Trubeţkoi, P. Saviţki,
P. Surcinski, G. Florovski. Ideea de bază a lucrării era că
poziţia geografică a Rusiei îi conferă unicitate, fiind o lume
aparte: „Eurasia este o lume aparte, distinctă; Rusia ocupă cea
mai mare parte a acestui spaţiu, care nu este împărţit între cele
două continente, ci formează un al treilea, independent şi care
nu are numai un sens geografic.”
Unul dintre semnatarii lucrării „Exodul spre est”, Piotr
Saviţki, încearcă să explice într-un mod diferit istoria de
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început a ruşilor, subliniind importanţa eurasiatismului. Astfel,
el consideră cucerirea Rusiei de către tătari benefică, o
adevărată şansă istorică. Se ştie că perioada de maximă
afirmare a fost perioada Rusiei Kievene, care a atins punctul
culminant al evoluţiei sale înainte de năvălirea tătară. După
opinia lui Piotr Saviţki, năvălirea tătară nu a precedat, ci a
urmat slăbirii interne a Rusiei Kievene. Autorul susţine mai
departe că dacă Rusia ar fi fost cucerită de turci, încercările
prin care ar fi trebuit să treacă ar fi fost de multe ori mai mari,
iar soarta „mult mai amară”. Dacă ar fi cucerit-o Occidentul,
acesta ar fi scos sufletul din ea. Tătarii nu au schimbat esenţa
spirituală a Rusiei, au influenţat-o prin forţa ce-i distingea
atunci, aceea de creatori de stat şi organizatori militari. De
asemenea, se consideră că „jugul tătărăsc” a avut şi influenţă
spirituală asupra Rusiei. De aici ar moşteni Rusia capacitatea
de comunicare cu stepa, oazele şi pădurile, de a cuprinde
nemărginirea. „În Rusia, sub tătărime, a apărut în toată
plinătatea ei profunzimea mistică şi cea mai înaltă creaţie
a ei – pictura religioasă rusească.”
Ideile susţinute de autorii lucrării „Exodul spre est” care
a afirmat eurasiatismul ca orientare ideologică, au fost
evidenţiate şi de istorici pe parcursul timpului, care au
considerat importantă influenţa pe care au avut-o tătarii în
perioada stăpânirilor (1238 – 1480).
Slavofilii şi occidentaliştii
Ideile eurasiatismului au fost susţinute în diferite
perioade istorice ale Rusiei. Acestea s-au manifestat prin
diverse forme şi au primit denumiri diferite, legate de
influenţele vremii.
Două mari curente au influenţat viaţa politică şi
socio-culturală a Rusiei: curentul occidentalist şi curentul
slavofil. Acestea se conturează în prima jumătate a secolului
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al XIX-lea, dar vor avea manifestări de-a lungul întregii
culturi ruseşti. În această epocă (prima jumătate a secolului
al XIX-lea) se pune în Rusia problema orientării către Occident
sau către ea însăşi. Acestea sunt cele două mari întrebări care
apar în mişcarea rusească, întrebări cărora occidentalismul şi
slavofilismul caută să le dea răspunsuri.
Versiunea slavofilă a eurasiatismului are drept premise
poziţia geopolitică a Rusiei şi particularităţile care o
individualizează atât în raport cu Vestul, cât şi cu Estul. În
acest sens, Elgiz Pozdniakov, membru al Academiei Ruse de
Ştiinţe ale Naturii, susţinător al eurasiatismului, consideră că
poziţia geopolitică a Rusiei este nu numai unică, ea este
„realmente decisivă atât pentru ea însăşi, cât şi pentru lume.
Fiind situată între cele două civilizaţii, Rusia a fost o verigă
esenţială între ele, a asigurat un echilibru civilizat şi o balanţă
mondială a puterii.”
Slavofilii consideră că imperiul rus este întreţinut de o
arie geopolitică, de o economie şi de cerinţe de securitate
comune. El este expresia politică a unei „entităţi culturale
polietnice”, în care grupuri de popoare şi de naţionalităţi au
coexistat paşnic.
Dar ce implică termenul de „slavofil” şi cum a fost
definit curentul „slavofilism”, întâlnit şi sub forma
„sloveanofilism”, din rusescul „славянофильство”. În general,
termenul „slavofil” este cunoscut ca „admirator al culturii
slave”.
Slavofilismul s-a afirmat ca mişcare/curent intelectual
în secolul al XIX-lea, adepţii lui susţinând că Rusia are
propriul destin, propriul drum de urmat, ea nu trebuie să
copieze modele occidentale. Adepţii acestui curent acuzau
cultura occidentală şi combăteau „occidentalizarea”, pe care o
considerau o influenţă nefastă pentru Rusia. Se considera că
apropierea de occident a început prin reformele impuse Rusiei
de către Petru cel Mare, continuate de Ecaterina cea Mare. Unii
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slavofili, în mod exagerat, vorbeau despre revenirea la
îmbrăcămintea de dinaintea lui Petru cel Mare.
Printre iniţiatorii curentului, s-au remarcat poetul
Alexei Homiakov, Constantin Axakov, Ivan Kirevski. Ideile lor
au influenţat cultura rusă – amintind aici operele unor scriitori
ca Gogol, Tiutcev, Tolstoi; în domeniul limbii ruse, se susţine
„puritatea limbii ruse”; în plan politic, a apărut mişcarea
panslavistă ce susţinea unificarea tuturor slavilor sub
conducerea ţarului Rusiei.
În ceea ce priveşte originea slavofilismului, există mai
multe discuţii. El este asociat cu mesianismul rusesc, avându-şi
originea într-o cunoscută legendă: se spune că un călugăr, pe
nume Filotei, a visat pentru viitor gloria celei de-a treia
Rome, care ar fi fost Moscova. Prima Romă este cea papală, a
doua – Bizanţul şi a treia ar fi Rusia. Rolul pe care l-a jucat în
lume Roma Papală, apoi Bizanţul, îl va duce mai departe
Rusia. Doctrina mesianismului rus este pusă pe seama acestei
legende. Ideile lui au fost preluate şi de principalii susţinători ai
slavofilismului, printre care se afirmă Ivan Kirievski. Acesta a
studiat în ţările europene fiind influenţat, la început, de
filosofia lui Hegel şi Schelling. Întors în Rusia, încearcă să
impună ideile însuşite în Europa şi scoate o revistă intitulată
„Europeanul”, la care va colabora şi poetul Puşkin. În urma
unui articol ce susţinea importanţa catolicismului, revista este
suspendată. Urmează altă perioadă în activitatea lui Kirievski,
el devenind adeptul slavofilismului şi al ortodoxismului.
Începe să scrie articole despre diferenţele dintre cultura
Occidentului şi cultura Rusiei. Pentru el, Rusia este o lume
aparte faţă de Occident. În Occident domină ştiinţa, în Rusia
domină credinţa. De asemenea, Kirievski subliniază diferenţa
dintre catolicism – credinţa ce domină Occidentul şi
ortodoxism – credinţa Rusiei: catolicismul foloseşte raţiunea
pentru revelaţie, în timp ce ortodoxismul încearcă să înţeleagă
adevărul absolut prin trăire mistică.
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Pornind de la ideile lui Kirievski, slavofilii devin
teocraţi, fiind preocupaţi de ideea primatului bisericesc în viaţa
colectivă a popoarelor. Astfel, un alt reprezentant al
slavofilismului, Homiakov, este considerat unul dintre marii
vizionari ai Bisericii Ortodoxe de Răsărit. Prin scrierile sale,
Homiakov încearcă să demonstreze superioritatea credinţei
ortodoxe faţă de catolicism şi faţă de protestantism, apărând
astfel principiul slavofilist. Pentru el, ca şi pentru Kirievski,
religia este conţinutul şi fundamentul întregii fiinţe umane.
Dintre toate valorile pe care le creează cultura umană, niciuna
nu se poate compara şi nu se poate egala cu valoarea religioasă.
Pentru el, credinţa este „forţa motrice a istoriei universale”.
Alţi adepţi ai slavofilismului, contemporani cu
Kirievski şi Homiakov, au fost Axakov şi Samarin. Ei continuă
filiera teologică şi combat influenţa Occidentului manifestată
prin credinţa lui catolică sau protestantă.
Curentul occidentalist a fost analizat de istorici şi
literaţi sub două aspecte: liberal şi catolicizant. Oamenii de
cultură ruşi care susţin aceste curente vor o integrare a Rusiei
în cultura şi în formele de viaţă occidentale. De fapt, problema
fusese pusă cu mult timp în urmă de către Petru cel Mare, care
dorea occidentalizarea şi civilizarea Rusiei, aspecte impuse cu
forţa.
O primă idee a occidentalismului susţinută de
occidentalişti în Rusia a fost adoptarea ideilor liberale de
transformare a societăţii şi a statului după modelul
Occidentului. Spre deosebire de curentul slavofil, această
formă de liberalism rusesc se manifestă într-o formă
şi o cultură ateistă, care neagă ortodoxismul. Cei mai
importanţi reprezentanţi ai acestei mişcări sunt criticii literari
ai vremii, printre care se numără Bielinski şi Cernîşevski,
care susţineau civilizarea Rusiei pe cale revoluţionară.
Aceste principii au fost exprimate de Cernîşevski în cartea sa
„Ce e de făcut?”, care devine mai târziu o teză importantă a
socialiştilor.
25

Cea de-a doua subdiviziune a occidentalismului este
cea catolicizantă, care susţine salvarea Rusiei prin adoptarea
culturii şi civilizaţiei catolice. Curentul a fost reprezentat în
acea vreme de marele gânditor rus Piotr Ceaadaev. Este
considerat chiar întemeietorul gândirii filozofice ruse moderne,
susţinătorul grupării occidentaliste, opusă slavofililor. El îşi
susţine ideile în principala sa operă, cele opt „Scrisori
filozofice”. După apariţia „Scrisorii întâi” se declanşează un
scandal răsunător. Autorul este învinuit de antipatriotism, este
declarat nebun şi i se interzice orice altă publicare. Ceea ce a
deranjat a fost critica socială a înapoierii în care ajunsese şi se
blocase Rusia, comparativ cu civilizaţia Europei Occidentale
pe care o propune Ceaadaev drept model pentru Rusia. Autorul
Scrisorilor se dovedeşte un apropiat al Rusiei pe care a încercat
să o modernizeze Petru cel Mare prin reformele sale,
continuate de Ecaterina a II-a şi de Alexandru I, care doreau
apropierea de Occident.
Eurasiatismul de azi
După 1991, ideologia a fost reluată de alţi intelectuali şi
de politicieni care susţin că Rusia este moştenitoarea „marii
culturi a stepelor” şi că are vocaţia să devină „o punte între cele
două mari civilizaţii – asiatică şi europeană”, că eurasiatismul
este singura bază posibilă pentru reînnoirea ţării. Aceste date îi
determină pe analiştii politici de astăzi să se întrebe în ce
direcţie merge astăzi Rusia, spre Asia sau spre Europa?
Încercând să răspundă la această întrebare,
Nezavisimaia Gazeta îşi exprima punctul de vedere în legătură
cu importanţa eurasiatismului datorită faptului că, în virtutea
istoriei şi geografiei, Rusia are interese vitale atât în Europa,
cât şi în Asia. În aceasta constă diferenţa Rusiei faţă de
celelalte ţări europene şi asiatice. Doar Turcia se poate
pretinde, într-o oarecare măsură, eurasiatică. Nicio altă ţară de
pe unul sau altul din aceste continente nu ar avea asemenea
caracteristici.
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MODALITĂŢI DE APLICARE A LEGISLAŢIEI
PRIVIND ACHIZIŢIA DEŞEURILOR FEROASE
ŞI NEFEROASE, ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR FEROVIARE
Subcomisar de poliție Marius CANCEL
Direcția de Poliție Transporturi
Inspectoratul General al Poliției Române

1. Consideraţii generale
Conform cadrului legislativ românesc societăţile
comerciale au fost autorizate, până la începutul anului 2007
(conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 16/2001),
pentru desfăşurarea de activităţi de valorificare a deşeurilor
industriale reciclabile, de către Comisia Naţională pentru
Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei şi
Comerţului, iar pentru activitatea de colectare de la populaţie,
de către prefecturile pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, cu
condiţia obţinerii autorizaţiei de mediu.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 16/2001
republicată, modificată şi completată, ulterior, prin Ordonanţa
de Urgenţă nr. 61/2003, aprobată de Legea nr. 431/2003,
stabilea regulile ce trebuiau respectate de societăţile comerciale
şi persoanele fizice care se ocupă cu această activitate,
metodele de supraveghere a activităţii şi sancţiunile pentru
încălcarea legislaţiei.
În acest sens, Normele privind procedura de acordare,
prelungire, suspendare sau anulare a autorizaţiei de colectare
a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice
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şi Normele privind procedura de acordare, prelungire,
suspendare sau anulare a autorizaţiei de valorificare a
deşeurilor industriale reciclabile au fost aprobate prin Ordinul
comun nr. 265/503/20.08.2001, emis de Ministerul Industriilor
şi Resurselor şi Ministerul Administraţiei Publice, cu
modificările şi completările ulterioare.
Potrivit reglementărilor Legii nr. 27/2007 privind
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 61/2006
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, începând cu
data de 15.01.2007, alineatele (1) şi (2) ale articolelor (8) şi (9)
şi articolul 10 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 16/2001, privind gestionarea deşeurilor industriale
reciclabile, aprobată şi modificată prin Legea nr. 465/2001 cu
modificările ulterioare, au fost abrogate.
Ca urmare a acestor modificări legislative, începând cu
data de 15.01.2007, agenţii economici efectuau operaţiuni de
valorificare în baza Autorizaţiei de Mediu, nemaifiind necesară
obţinerea Autorizaţiei de Valorificare de la Comisia Naţională
pentru Reciclarea Materialelor.
De asemenea, prevederile Ordinului Comun al
Ministerului Industriei şi Resurselor şi Ministerului
Administraţiei Publice nr. 265/503/2001 privind procedura de
autorizare a agenţilor economici ce desfăşoară activităţi de
colectare şi/sau activităţi de valorificare a deşeurilor reciclabile
nu mai sunt de actualitate începând cu 15.01.2007.
În continuare erau de actualitate reglementările
OUG nr. 16/2001 privind activitatea de colectare a deșeurilor
industriale reciclabile de la persoane fizice.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 şi
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 au fost
abrogate la data de 28.11.2011 prin intrarea în vigoare a
Legii nr. 211/2011.
Potrivit Legii nr. 211/2011, controalele privind
colectarea, reciclarea, valorificarea, tratarea, eliminarea şi
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transportul deşeurilor se efectuează de către reprezentanţii
Gărzii Naţionale de Mediu.
Ministerul Afacerilor Interne sprijină administraţiile
publice locale în îndeplinirea atribuţiilor şi răspunderilor ce le
revin pentru aplicarea şi respectarea prevederilor acestei legi şi
a altor prevederi legale referitoare la deşeuri.
De asemenea, conform dispoziţiilor art. 9, alin. 1, lit. a
din OUG nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu cu
modificările şi completările ulteioare, se constituie venit la
bugetul Fondului de Mediu o contribuţie de 3% din veniturile
realizate din vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase, precum
şi a bunurilor destinate dezmembrării, obţinute de către
deţinătorul bunurilor, persoană fizică sau juridică.
Sumele de bani se reţin prin stopaj la sursă de către
operatorii economici, autorizaţi pentru colectarea sau
valorificarea deşeurilor industriale reciclabile, care au obligaţia
să le vireze la Fondul pentru Mediu.
La data de 07.04.2014, Parlamentul României a adoptat
Legea nr. 38 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea
achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi
neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară.
Conform acestui act normativ, a fost mărită paleta
domeniilor din care provin metalele feroase/neferoase interzise
la achiziţionare, poliţiştii, jandarmi şi poliţiştii de frontieră au
fost incluşi ca şi agenţi constatatori, iar contravenienţii sunt
obligaţi ca, pe lângă amendă, să plătească şi despăgubiri în
cuantum egal cu valoarea elementelor în cauză şi a manoperei
aferente.
Conform dispoziţiilor prevăzute de Titlul III din
Legea nr. 571/2003 art. 41, art. 78 lit. f şi art. 79 alin. (1)-(3)
agentul economic care colectează deşeuri reciclabile este
obligat să reţină ca stopaj la sursă impozitul pe venit prin
aplicarea cotei de 16% din veniturile realizate din vânzarea
deşeurilor feroase şi neferoase, precum şi a bunurilor destinate
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dezmembrării, obţinute de către deţinătorul bunurilor, persoană
fizică sau juridică.
Atât 3%, cât și 16% reprezintă contribuţie şi impozit
care reţinute şi nevărsate cu intenţie constituie infracţiuni
prevăzute şi pedepsite de art. 6 din Legea nr. 241/2005 privind
combaterea evaziunii fiscale.
Nereţinerea acestor contribuţii şi impozite de către
societatea colectoare de deşeuri sunt infracţiuni prev. şi ped. de
art. 9 alin.(1) lit. a din Legea nr. 241/2005 privind combaterea
evaziunii fiscale.
Colectarea şi reintroducerea în circuitul productiv a
deşeurilor industriale reciclabile ocupă un loc important în
cadrul preocupărilor generale vizând conservarea şi protecţia
mediului înconjurător şi respectiv utilizarea judicioasă a
resurselor naturale. De aceea se impune cu necesitate a fi
reduse sursele de formare a deşeurilor la locul de prelucrare sau
depozitare, stocarea acestora în condiţii ecologice, precum şi
înlăturarea efectelor negative pe care le pot produce reziduurile
toxice sau nocive.
Preţurile atractive ale deşeurilor feroase şi neferoase,
câştigurile imediate ce pot fi obţinute prin valorificarea acestor
produse au determinat orientarea persoanelor fizice şi juridice
către această activitate. Pentru a-şi spori veniturile, profitând de
lacunele legislative, dar şi de lipsa de reacţie imediată a
organismelor cu atribuţiuni în prevenirea şi combaterea
criminalităţii în acest domeniu, agenţii economici şi persoanele
fizice au utilizat mijloace ilegale.
Agenţii economici care efectuează activităţi de
colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane
fizice îşi pot desfăşura activitatea numai în baza autorizaţiei de
colectare emise de prefectura judeţului, cu avizul primăriei
localităţii în care îşi desfăşoară activitatea agentul economic
respectiv, pe baza dovezii că deţine spaţiul şi dotările
corespunzătoare pentru depozitarea deşeurilor colectate şi pe
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baza autorizaţiei de mediu emise de autoritatea teritorială
pentru protecţia mediului.
Persoanele juridice specializate în valorificarea
deşeurilor industriale reciclabile sunt obligate să livreze
materiile prime secundare sau produsele reutilizabile obţinute,
numai însoţite de documente de certificare a calităţii sau de
certificate de garanţie, după caz, conform reglementărilor în
vigoare.
Legislaţia
care
reglementează
modul
de
colectare/valorificare a metalelor feroase şi neferoase de către
operatorii economici autorizaţi în acest sens interzice
achiziţionarea de către aceştia de la persoane fizice a metalelor
feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea
feroviară, a şinelor, pieselor aparatelor de cale, materialului
mărunt de cale, contraşinelor, ecliselor, părţilor componente ale
instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, cablurilor de semnalizare şi
telecomunicaţii, componentelor instalaţiilor de electrificare,
componentelor materialului rulant, instalaţiilor de semnalizare
şi dirijare a circulaţiei.
Agenţii economici care deţin, colectează şi/sau
valorifică deşeuri industriale reciclabile sunt obligaţi să ţină
evidenţa lor, să raporteze şi să furnizeze informaţii la cererea
persoanelor cu drept de control.
În sistemul transporturilor feroviare controlul
respectării prevederilor legislaţiei, constatarea încălcării
acestor reglementări, aplicarea sancţiunilor şi a măsurilor
complementare în situaţia în care faptele constituie
contravenţii, precum şi luarea măsurilor legale în situaţia în
care faptele au fost săvârşite în condiţii în care să fie
considerate, potrivit legii penale, infracţiuni se realizează de
către ofiţerii şi agenţii din cadrul Poliţiei Transporturi.
Siguranţa transporturilor pe calea ferată este pusă în
pericol de sustragerile de cabluri, conductori din cupru şi relee
de la instalaţiile de semnalizare şi dirijare ale circulaţiei
feroviare şi de telecomunicaţii, care, din analiza dinamicii
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manifestate în domeniul prevenirii şi combaterii furturilor de
metale feroase şi neferoase, se menţin la un nivel ridicat,
afectând buna funcţionare a traficului feroviar, a societăţilor de
telefonie, transport şi distribuţie a energiei electrice, transport
şi distribuţie de gaze naturale. Bunurile sustrase sunt
valorificate ilegal prin centrele de colectare, acest mod de
operare devenind o sursă de procurare a mijloacelor de
subzistenţă pentru unele categorii de persoane, având ca
urmare producerea unor importante prejudicii, atât în dauna
agenţilor economici, cât şi a bugetului de stat.
Poliţia Transporturi întâmpină mari dificultăţi în
prevenirea şi combaterea criminalităţii în acest domeniu
datorită faptului că în apropierea căii ferate există, în toată ţara,
centre de colectare a materialelor reciclabile, acestea fiind, de
regulă, aprovizionate ca urmare a sustragerilor acestor produse
din vagoanele de marfă sau de la infrastructura feroviară.
Din practica judiciară rezultă că ilegalităţi în acest
domeniu se pot comite, de exemplu, prin întocmirea de
borderouri de achiziţii cu date de stare civilă fictive şi prin
efectuarea de operaţiuni comerciale de achiziţii şi livrări fără a
întocmi documentele contabile de evidenţă primară sau prin
întocmirea acestora prin înscrierea de date nereale.
Unii administatori de societăţi comerciale şi-au făcut o
practică în a desfăşura operaţiuni comerciale ilicite prin aceea
că după o perioadă de timp în care desfăşoară activitate de
colectare/valorificare de deşeuri feroase fără a respecta
obligaţiile impuse de lege pe o firmă, o radiază pe aceasta
declarând ca pierdute sau furate documentele de evidenţă
primară după care înfiinţează o altă firmă eventual declarând
sediul social în alt loc şi trecând în documente ca administrator
o altă persoană, în vederea eludării de la plata taxelor şi
impozitelor datorate bugetului de stat.
În situaţia identificării, cu ocazia controalelor
desfăşurate, a unor metale şi/sau aliaje ale acestora a căror
achiziţionare de la persoane fizice este interzisă, acestea se
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confiscă, operatorul economic fiind obligat să plătească un tarif
cu titlu de tarif de despăgubire, în acest sens fiind necesară
contactarea reprezentanţilor companiei, societăţii sau regiei
prejudiciate prin sustragerea pieselor respective şi înaintarea
către aceştia a unei copii după procesul-verbal de constatare,
întrucât ei sunt cei care vor stabili cuantumul tarifului de
despăgubire. Despăgubirea se va achita în lei, în contul
companiei, societăţii sau regiei prejudiciate, iar sumele încasate
vor fi folosite în activitatea de reparaţii, modernizare şi
investiţii în infrastructură, după caz. În situaţia în care
compania, societatea sau regia prejudiciată nu poate fi
identificată, metalele şi/sau aliajele acestora confiscate se
valorifică în condiţiile legii, iar sumele obţinute se fac venit la
bugetul de stat.
Alte metale feroase şi neferoase decât cele a căror
achiziţionare de la persoane fizice este interzisă pot face
obiectul operaţiunilor de comerţ numai în condiţiile în care
acestea provin din gospodărie proprie, situaţie în care
operatorii economici colectori au obligaţia să efectueze plata
contravalorii bunurilor achiziţionate prin virament bancar, în
contul specificat de vânzător, sau cu numerar, cu respectarea
dispoziţiilor legale în materie fiscală şi obligaţia să completeze,
cu respectarea legislaţiei în materia protecţiei persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, un borderou de achiziţie de deşeuri
metalice feroase şi neferoase şi/sau de aliaje ale acestora, care
să cuprindă:
− datele de identificare ale operatorului economic:
denumirea, forma juridică, adresa sediului social/punctului de
lucru, numărul din registrul comerţului, codul unic de
înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul şi data
emiterii autorizaţiei de mediu;
− datele de identificare ale persoanei fizice: numele,
prenumele, seria şi numărul actului de identitate, codul numeric
personal şi domiciliul;
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− codul deşeurilor;
− cantitatea de deşeuri metalice feroase şi neferoase
şi aliaje ale acestora predată;
− valoarea de cumpărare a acestora;
− contul bancar al vânzătorului în care va fi efectuată
plata;
− numărul chitanţei de plată, în cazul plăţii cu
numerar;
− declaraţia pe propria răspundere a deţinătorului
de deşeuri – persoană fizică precum că deşeurile pe care
intenţionează să le vândă provin din gospodăria proprie.
Personalul din Poliţia Transporturi trebuie să
organizeze şi să execute la intervale regulate acţiuni operative
în acest domeniu la centrele de colectare unde anterior au fost
găsite bunuri sustrase din sistemul feroviar sau unde există date
şi informaţii că se valorifică asemenea bunuri, precum şi în
zonele unde s-au sustras componente de la infrastructura
feroviară, fiind necesar ca acestea să se organizeze cu efective
lărgite, prin cooperarea cu lucrători de la alte structuri,
respectiv jandarmi, poliţişti de frontieră, inspectori ANAF,
comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu, poliţiştii implicaţi fiind
instruiţi pentru a se stabili dinainte sarcinile şi responsabilităţile
exacte ale fiecăruia şi modul de cooperare între forţele
participante.
Infracţiunile de evaziune fiscală au scăzut în ultima
perioadă tocmai datorită implicării poliţiei, care a determinat,
prin acţiunile întreprinse şi măsurile luate, o disciplinare a
agenţilor economici care ar fi înclinaţi să încalce reglementările
legale în vederea maximizării profitului.
Cea mai mare concentrare de activităţi ilegale în acest
domeniu continuă să se afle în unele comunităţi în care
locuiesc cetăţeni ce se ocupă preponderent cu acest obiect de
activitate în preajma marilor generatori sau consumatori de
deşeuri şi în apropierea căilor ferate.
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Deşeurile metalice provenind din furturi asupra
infrastructurii companiilor de electricitate, telefonie, căi ferate
sau de componente din infrastructura feroviară devin o marfă
care ajunge în final la societăţile comerciale care se ocupă cu
colectarea şi valorificarea acestora.
În practică, se constată că marii agenţi economici şi
exportatori au relaţii de afaceri sau au deschise puncte de lucru
în toate zonele sensibile (comunităţi de rromi, porturi,
generatori sau consumatori de deşeuri metalice), ca urmare, o
mare parte a deşeurilor metalice, colectate şi valorificate de
agenţi economici din ţară, ajung să intre în posesia firmelor
controlate de cei mai sus-menţionaţi cu destinaţia export.
De asemenea, se emit borderouri de achiziţie pe nume
fictive, marea majoritate a acestor mărfuri provenind din
furturi, unii agenţi economici efectuează operaţiuni cu deşeuri
reciclabile fără a fi autorizaţi sau fară îndeplinirea condiţiilor
necesare stabilite de lege, autorizaţiile de mediu sunt emise de
către inspectoratele de protecţia mediului fără o verificare
prealabilă la faţa locului.
2. Modalităţi de comitere
Administratorii unor societăţi din domeniu nu
înregistrează în evidenţele financiar-contabile toate activităţile
comerciale desfăşurate iar unele din documentele de evidenţă
au un conţinut nereal.
Persoanele fizice sau juridice efectuează operaţiuni cu
deşeuri reciclabile fără a fi autorizate, sau fără îndeplinirea
condiţiilor necesare stabilite de lege.
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A devenit o practică înfiinţarea de societăţi specializate
în colectarea de deşeuri industriale reciclabile de la populaţie,
în special de către cetăţeni rromi, care, după ce acumulează
datorii la bugetul de stat, lichidează aceste societăţi comerciale
(prin vânzare către cetăţeni străini, declară ca pierdute sau
furate documentele) apoi înfiinţează altele, iar obţinerea
autorizaţiilor de mediu şi de colectare fiind făcută cu lejeritate.
Administratorii unor societăţi din domeniu nu plătesc
contribuţia datorată Administraţiei Fondului de Mediu şi
impozitele pe venit reţinute ca stopaj la sursă.
Ca un specific al sistemului transporturilor se întâlnesc
diferite forme de eludare, dintre care enumerăm:
– neevidenţierea corectă a cantităţilor transportate către
beneficiarul final, îndeosebi porturi maritime sau cele fluviale;
– subevaluarea cantitativă a tarelor autospecialelor cu
ajutorul cărora se transportă materialul feros rezultat din
şarjarea liniilor CF uzate, a vagoanelor de marfă sau călători
scoase din uz, precum şi diminuarea cantităţilor rezultate prin
cântărire de la locul de expediţie;
– sustragerea din încărcătura transportată a unor
cantităţi, în contextul în care contractele de valorificare între
unităţile CFR şi firmele private care au câştigat licitaţiile
stipulau că se face cântărirea la destinaţie sau la terţi privaţi în
traseu, în lipsa unor cântare-platformă CFR la punctele de
expediţie;
– valorificarea ca deşeuri feroase a unor piese şi
subansamble provenite de la locomotive sau vagoane CFR,
deşi acestea au în componenţă şi neferoase care au un preţ de
valorificare superior fierului vechi.
Pentru prevenirea și combaterea unor evenimente în
sistemul transporturilor navale și feroviare, ce pot aduce
atingere siguranței publice, în prezent se află în derulare la
nivel național Planul de Măsuri ,,Căi Sigure”, în baza căruia
lucrătorii de Poliție Transporturi împreună cu structurile de
ordine publică de la polițiile teritoriale, între care există un
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schimb permanent de informații, efectuează acțiuni în comun
cu alte instituții sau autorități abilitate ale statului (inspectori
ANAF, Garda Națională de Mediu), la locurile de depozitare,
colectare, prelucrare ori reciclare a materialelor refolosibile, în
scopul identificării de bunuri-produs al infracțiunii și a
persoanelor care se fac vinovate de producerea acestora.
3. Cazuistică
Un mare centru colector de deşeuri metalice feroase şi
neferoase, autorizat să colecteze atât de la persoane fizice, cât
şi de la persoane juridice, a achiziţionat la unul din punctele de
lucru pe care le are deschise în ţară o cantitate foarte mare de
deşeuri metalice de la Societatea Naţională de Transport
Feroviar de Marfă CFR Marfă SA.

Deşeurile metalice valorificate erau rezultate în urma
şarjării a mai multor vagoane pe roţi proprii ale SNTFM CFR
Marfă SA care îndeplineau condiţiile de casare, precum şi în
urma modernizării unor locomotive.
Vânzarea-cumpărarea s-a făcut în baza unui contract
încheiat între SNTFM CFR Marfă SA având calitatea de
vânzător şi marele centru colector, având calitatea de
cumpărător, iar deşeurile metalice care făceau obiectul
valorificării fiind atât feroase, cât şi neferoase, respectiv saboţi,
tampoane, osii, uşi vagoane, dar şi cabluri de forţă cu inserţie
de cupru.
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Cântărirea mărfurilor nu s-a făcut la punctul de lucru al
centrului colector (unde s-a făcut de altfel şi descărcarea
deşeurilor, cu toate că exista dotarea necesară), ci la un terţ
intermediar, conform celor stipulate în contract.
În urma unei înţelegeri prealabile între părţile
contractante, acestea au convenit că în documentele de
evidenţă se vor trece cantităţi cu mult diminuate faţă
de valoarea reală a încărcăturii care a făcut obiectul
vânzării-cumpărării.
Pentru valorificare ulterioară, marfa a fost revândută în
cadrul unor facturi întocmite în traseu către un intermediar,
care avea, de asemenea, autorizaţie de colectare deşeuri
metalice, iar din cercetări a rezultat că nu evidenţia în
contabilitate tranzacţiile efectuate şi motiva cantităţile cu
achiziţii fictive de la persoane fizice inexistente, făcând plăţi
în limita plafonului de casă, respectiv 5.000 de lei, pentru a nu
efectua operaţiuni bancare, ce ar fi putut face obiectul
verificării în circuit bancar.
Suspecţii M.M., M.A. şi M.T. au fost cercetaţi sub
aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, fapte
prevăzute şi pedepsite de art. 9 alin. 1 lit. „c” din Legea
nr. 241/2005 constând în aceea că în calitate de administratori
respectiv delegaţi la SC „B/M” SRL, cu profil de activitate
colectarea şi valorificarea deşeurilor feroase şi neferoase, au
înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli fictive, creând un
prejudiciu la bugetul statului de circa 1.500.000 de lei, stabilit
de către ANAF – Garda Financiară şi de Direcţia Generală a
Finanţelor Publice prin Inspecţia Fiscală.
4. Concluzii
Pe parcursul acestei expuneri au fost prezentate
legislația și terminologia specifică din domeniul achiziției
deșeurilor reciclabile, factorii favorizanţi, formele de
manifestare a criminalităţii economico-financiare, modurile de
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operare utilizate de evazionişti, precum şi metodele de
investigare a ilegalităţilor comise în acest domeniu.
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II.
FORMAREA PROFESIONALĂ
CONTINUĂ ÎN INSTITUȚIILE
DE APLICARE A LEGII

SENSIBILIZAREA CĂLĂTORILOR
ŞI PERSONALULUI CĂILOR FERATE
ÎN SISTEMUL TRANSPORTURILOR
FEROVIARE CU PRIVIRE
LA AMENINŢĂRILE TERORISTE
PE PLAN EUROPEAN
Comisar-șef de poliție Lucian GRĂJDEAN
Direcția de Poliție Transporturi
Inspectoratul General al Poliției Române

Dorința noastră este de a sensibiliza atât lucrătorii de
poliție feroviară, cât și gestionarii căii ferate și nu în ultimul
rând cetățenii care folosesc mijloacele de transport feroviar, cu
privire la un ansamblu de măsuri care pot fi adoptate pentru
detectarea/identificarea semnelor că siguranța lor și a celor din
jur poate fi pusă în pericol – de a lua act și de a acționa în
consecință.
În cele ce urmează, nu intenționăm să reluăm o
cronologie a tuturor acțiunilor teroriste, care au fost analizate la
toate nivelurile, atât de către specialiști în materie, cât și de
către profani, au fost emise diverse teorii de către jurnaliști
avizi de senzațional sau de psihosociologi care dădeau impresia
că au pătruns acel văl de mister (sau misticism) care determină
atentatorii să se sinucidă în numele cuiva sau a ceva...
Suntem în anul 2016. Secolul XXI…Valorile sociale,
morale și nu în ultimul rând cele umane au cunoscut modificări
majore. În anumite privințe s-a produs o regresiune a
acestora, care a generat anumite fenomene de radicalizare.
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Radicalizarea – voită sau nu, determinată de curente religioase,
abundența sau uneori lipsa informației, nevoi materiale,
influențe culturale sau proliferarea așa-numitelor subculturi –
s-a manifestat uneori prin atacuri violente cu repercusiuni
majore asupra populației civile.
După cum am menționat și în titlu, aceste aspecte se
pliază pe un palier de cooperare europeană, schimb de bune
practici și lecții învățate – din nefericire – în urma atacurilor
teroriste din sistemul feroviar de transport călători, și aici
vorbim și de rețeaua de metrou care se încadrează în acest tip
de transport.
Călătoria în sistemul transporturilor feroviare –
alegere sau nevoie?
Mijloacele de transport feroviar, sau simplu, trenurile,
au constituit un mod confortabil de călătorie încă de la
implementarea în societate a acestei posibilități de deplasare.
Folosite de o plajă largă de persoane, de la nou-născuți până la
octogenari, atât de către cei săraci, cât și de cei bogați care își
permiteau ocuparea unui întreg vagon dintr-o garnitură,
trenurile rămân unele dintre cele mai folosite mijloace de
transport terestru pe distanțe lungi.
Astfel, pentru țările vest-europene, călătoria cu
mijloacele de transport feroviar constituie o nevoie.
Majoritatea populației se deplasează la și de la locul de muncă
folosind rețelele de transport feroviar și de metrou. Faptul că se
evită astfel aglomerațiile urbane de pe străzi și șosele, pericolul
unei călătorii cu autovehiculul în condițiile de trafic rutier cu
risc ridicat și nu în ultimul rând prețul avantajos al
biletelor/abonamentelor practicat de companiile feroviare, toate
fac ca transportul pe calea ferată să constituie o alegere a
călătorilor din statele occidentale.
O situație specială o întâlnim în România. Aici,
deși avem una din cele mai dense infrastructuri de cale
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ferată (48 km/1.000 km²) din Europa, cu o lungime de
11.380 km1, transportul cu trenul este mai puțin o alegere și
mai mult o nevoie. Românii sunt nevoiți să meargă cu trenul
atunci când nu au altă alternativă – și aici vorbim de
posibilitatea de a se deplasa între localități cu autovehiculele, în
regim de MAXI-TAXI.
Majoritatea românilor se deplasează cu autoturismele
personale atunci când merg în vacanțe, iar trenurile sunt pline
doar pe durata sezonului estival, când tinerii merg la Marea
Neagră.
Din acest punct de vedere, putem spune că sistemul
nostru feroviar de transport al călătorilor nu ar constitui o țintă
a acțiunilor teroriste, cum au fost cele din 11 martie 2004, când
zece rucsacuri încărcate cu TNT au explodat în patru trenuri
din Madrid (Spania) în timp ce intrau și ieșeau din patru stații
diferite.
O situație diferită este cea a metroului din București,
care a devenit o alegere pentru majoritatea locuitorilor capitalei
(750.000 călători/zi2), în defavoarea transportului de suprafață
sau a folosirii autovehiculelor personale. Aici, într-adevăr, se
poate vorbi de o potențială țintă a unei acțiuni majore care
poate aduce atingere siguranței călătorilor și infrastructurii de
transport subteran.
Atitudinea călătorilor – reducerea riscurilor
În mecanica producerii unui incident care să perturbe
ordinea socială, cu repercusiuni asupra vieții și integrității
cetățenilor și care provoacă distrugeri majore, un rol important
îl deține capacitatea umană de a observa, detecta și reacționa.
Pe lângă angajații guvernamentali (armată, poliție,
servicii speciale) sau cei ai diverselor companii deținătoare sau
1
2

Sursa: Wikipedia.
Conform site-ului METROREX.
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administratori de infrastructură care au atribuții specifice pe
linia protejării populației și proprietății, comportamentul
cetățeanului de rând constituie un factor determinant în
dinamica asigurării ordinii sociale.
În sprijinul acestui concept vine și ideea implementării
a diferite modalități prin care populația civilă poate contribui la
siguranța publică în mod proactiv – de la sistemul apelului de
urgență (112 la nivel european) până la constituirea unor celule
de voluntari la nivelul comunității.
Astfel, cetățeanul obișnuit trebuie să își asume
responsabilități și nu să rămână pasiv în contextul contemporan
de nesiguranță și instabilitate socială determinat de globalizare,
criză economică, valuri masive de emigranți și acces facil la
informație.
În sistemul transporturilor feroviare, infrastructura căii
ferate este expusă, aflându-se în locuri deschise pe suprafețe
foarte întinse. Călătorii sunt în continuă mișcare și
interacționează atât între ei, cât și cu personalul feroviar și
cu ceilalți actori din diverse domenii (comercial, de
telecomunicații, alte servicii publice). Marea majoritate a
acestora doresc să ajungă la destinație și nu au alt scop decât o
călătorie cât mai rapidă, confortabilă și lipsită de incidente.
Există însă și persoane pentru care mijloacele de transport
feroviar și perimetrul căii ferate constituie o modalitate prin
care pot comite acte antisociale, atât în folosul propriu (hoți din
buzunare, de/și din bagaje, sustrageri de la infrastructura
feroviară sau din vagoanele de marfă), cât și pentru propria
distracție (graffiti, acte de vandalism).
Succesul acțiunilor acestora din urmă este determinat
într-o mare măsură de atitudinea călătorilor – potențiale
victime. O stare de oboseală, apatie, indiferență la ceea ce se
întâmplă în jur facilitează proliferarea infracționalității din
sistemul transporturilor feroviare. Lipsa de reacție în momentul
când un alt călător este agresat, teama de a se implica într-o
situație conflictuală, ideea generală că atâta timp cât nu este
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propria persoană sau proprietate care are de suferit, nu este
necesar să ia atitudine oferă încredere infractorilor și siguranța
că sunt mai presus de lege.
La fel și în ceea ce privește amenințările teroriste,
călătorul sau persoanele care îl însoțesc pe acesta se află în
prima linie a frontului. Un atentator sau o persoană înarmată va
evita pe cât posibil să se afle în aria de observație a forțelor de
menținere a ordinii publice sau a personalului feroviar,
încercând pe cât posibil să se amestece în mulțime. Aici poate
interveni spiritul de observație și simțul civic al cetățeanului
sensibilizat prin diverse campanii preventive și de instruire
antiinfracțională, prin care acesta se sesizează cu privire la
existența unui colet suspect sau a unei persoane cu intenții
oneroase.
Pe de altă parte, nu trebuie să cădem nici în extrema
cealaltă, prin care fiecare se suspectează reciproc,
transformându-ne într-o societate bazată pe delațiune și
teroare – scop urmărit și de acțiunile teroriste. Pentru a
preîntâmpina o astfel de situație, au fost elaborate diferite
programe de instruire specifică a cetățenilor, care ar trebui
implementate și în sistemul transporturilor feroviare,
urmărindu-se particularitățile proprii acestuia.
Modele europene de pregătire antiteroristă
În vederea formării personalului cu atribuții în
domeniul apărării și menținerii ordinii publice, la nivel
european au fost inițiate diverse module de pregătire care să
faciliteze detectarea și identificarea posibilelor amenințări la
adresa siguranței sociale.
Dintre acestea, cel mai recent este proiectul CoPPRa3
(Poliția de Proximitate și Prevenirea Radicalizării), care a
3

Community Policing and the Prevention of Radicalisation.
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demarat în anul 2010, fiind creat ca un instrument de prevenire
a activităților teroriste, prin detectarea precoce a posibilelor
semne de radicalizare.
Proiectul CoPPRa se axează pe trei domenii:
1. crearea unui instrument practic și ușor de utilizat în
sprijinul polițiștilor aflați în prima linie pentru a
detecta semnele de radicalizare;
2. dezvoltarea unui program comun de pregătire
pentru utilizarea de către polițiști a acestui
instrument în activitatea zilnică;
3. identificarea și schimbul de bune practici în
domeniul stopării răspândirii radicalismului, într-un
strâns parteneriat cu celelalte instituții cu atribuții
în domeniu de pe plan local.
Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române,
cuvântul radicalism reprezintă o concepție și atitudine politică
ce preconizează și urmărește folosirea de metode radicale,
totale, pentru soluționarea unor probleme ale vieții sociale,
practicarea acestor metode. Radicalizarea violentă poate fi
definită ca fenomenul caracteristic persoanelor care adoptă
opinii, păreri și idei ce pot duce la acte de terorism.
Personalul din cadrul agențiilor de aplicare a legii aflat
în prima linie ar trebui să poată depista o serie de factori
indicatori care reprezintă semne ale radicalizării unui individ
sau grupuri de indivizi.
Manualul CoPPRa pentru formatori conține definiții și
profiluri ale grupărilor teroriste, în scopul recunoașterii zilnice,
în teren, a semnelor de radicalizare.
Astfel, acest manual cuprinde seturi de indicatori care
oferă atât elemente pentru identificarea procesului de
radicalizare, cât și pentru procesul de pregătire a unui atac
terorist.
Sunt analizați indicatorii pre-incident, legați de
pregătirea unui atac, cu toate fazele sale: planificare, dezvoltare
și desfășurare, de către persoane care acționează singure sau ca
parte a unor grupări.
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În cadrul CoPPRa sunt efectuate instruiri cu privire la
ideologiile adoptate de grupările radicaliste/teroriste, se explică
textele, culorile și simbolurile în vederea recunoașterii
logourilor utilizate de radicaliști și sunt explicate formele de
naționalism/separatism, care sunt adepții ideologiilor de stânga,
de dreapta sau anarhiștii, care sunt ideologiile cu cauze unice
și, bineînțeles, cele mai răspândite și agresive, ideologiile
motivate religios.
Un alt exemplu de instrument eficient folosit în
menținerea ordinii publice și a siguranței cetățeanului îl
reprezintă programul SDR4, inițiat în 1999 și a cărui
implementare a avut loc în anul 2012. SDR este unic deoarece
se concentrează pe activități de prevenire. Acesta oferă mai
curând soluții proactive decât din cele reactive. O abordare
proactivă a SDR înseamnă că toate măsurile sunt adoptate în
scopul prevenirii criminalității și atacurilor teroriste înainte ca
evenimentul perturbator să se producă. Metodele reactive, pe
de altă parte, nu pot fi adoptate decât în momentul când
incidentul a avut loc, lăsând loc unui așa-numit vid în
ansamblul măsurilor de securitate – respectiv în momentele
înainte de comiterea efectivă a acțiunii ilegale. SDR nu
așteaptă ca un eveniment să se producă, ci mai degrabă
personalul antrenat în materie de Search/Detect/React
identifică în comportamentul indivizilor anumiți factori-cheie
care se bazează pe o mai bună înțelegere a realității din teren și
ce anume constituie o conduită normală sau anormală într-un
anumit mediu.
Detectarea din timp în vederea prevenirii
În lumina recentelor atentate coordonate pe scară largă la
Paris și Bruxelles, mulți dintre cetățenii europeni – în special cei
din statele occidentale – se întreabă cum mai pot fi în siguranță?
4

Search/Detect/React = Caută/Detectează/Reacționează
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După cum nu există un mod infailibil de identificare a
fiecărui individ cu intenții răuvoitoare, nu există nici
posibilitatea de prevenire a fiecărui atac terorist. Totuși, un
lucru este clar: detectarea din timp a acțiunilor printr-o
pregătire antiinfracțională și conștientizare a cetățenilor
poate constitui unul dintre cele mai bune instrumente de
prevenire.
Majoritatea cetăţenilor se bizuie pe forţele de poliţie
pentru menţinerea ordinii publice şi să asigure liniştea
comunităţii. La fel şi în timpul călătoriei cu trenul sau metroul,
călătorii consideră că dacă au achitat costul biletului, singura
lor problemă este să se urce în mijlocul de transport şi să
coboare la destinaţie.
Totuşi, în mijloacele de transport în comun sau în
staţiile de cale ferată, oricât de puternice ar fi dispozitivele de
siguranţă, există întotdeauna persoane care scapă filtrelor de
securitate sau ochiului – oricât ar fi ei de vigilenți – al
lucrătorilor cu atribuţii pe linia siguranţei călătorilor. În acest
sens, se pune un anumit accent şi pe capacitatea cetăţeanului de
a-şi asuma acţiuni individuale. În prezent, ideea de a beneficia
de abundenţa informaţiilor disponibile în sânul comunităţilor
locale sau a indivizilor din cadrul acestora, ia o amploare din ce
în ce mai mare. Cetăţenii posedă o cunoaştere latentă şi sunt
familiari cu mediul unde trăiesc, astfel că sunt cei mai potriviţi
în a recunoaşte comportamente sau acţiuni care nu se
încadrează în tipare, sau sunt deviante prin natura lor.
Pregătirea personalului feroviar – preocupare actuală
şi permanentă
Personalul căilor ferate se află în permanenţă în prima
linie de contact cu cetăţeanul/călătorul care utilizează
mijloacele de transport feroviar. Acesta este familiarizat cu
aglomeraţia la orele de vârf, liniştea dintre plecarea unui tren şi
sosirea altuia într-o staţie de cale ferată cu trafic mediu, dar
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este şi un bun cunoscător al sistemului de siguranţă, atât în ceea
ce priveşte călătorii, dar şi mijloacele de transport feroviar.
În limbaj popular, „CFR-iştii” constituiau pe vremuri a
doua armată a ţării, fiind organizaţi într-o instituţie cu ierarhii
bine stabilite, atribuţiuni concrete şi un volum mare de
personal. Ca o paranteză, am putea menţiona şi echipa de fotbal
„Rapid Bucureşti”, care înainte de anii 1990 avea un număr
foarte mare de suporteri, alături de Steaua şi Dinamo (fostele
echipe ale armatei şi miliţiei). În prezent, în urma numeroaselor
restructurări şi reorganizări, personalul căilor ferate s-a redus
simţitor, iar în domeniu au apărut şi operatori privaţi de
transport feroviar, cu propriii angajaţi şi mijloace proprii de
transport pe calea ferată.
Totuşi, lucrătorii feroviari rămân o componentă de
importanţă majoră pentru siguranţa transportului pe calea
ferată, atât pentru mărfuri, dar mai ales pentru călători.
După o evaluare profundă și analiza celor mai bune
practici și experiențe în domeniul siguranţei feroviare, în
statele europene au fost identificate câteva priorități pe care
fiecare țară ar putea să le ia în considerație pentru a asigura
conștientizarea personalului feroviar:
1. Program de formare referitor la securitate, prin care
să se testeze planuri și proceduri, pentru a îmbunătăți
cooperarea cu agențiile de aplicare a legii şi pentru a
îmbunătăți viteza de reacție.
2. Instruirea personalului feroviar în conformitate cu
procedurile în domeniu, pentru a fi în măsură să
elaboreze recomandări în cadrul unor campanii de
conștientizare publică privind ameninţările teroriste.
În plus, procedurile-standard de acțiuni proactive și
reactive trebuie să intre în rutină, după modelul celor
adoptate în situații de urgență.
3. Instruirea profesională continuă a personalului
feroviar. Actualizarea cursurilor de formare cu noi
informații existente despre amenințări și riscuri ar
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trebui să contribuie la o capacitate mai mare de
prevenire şi răspuns.
4. Pentru a dobândi capacitatea de a reacționa eficient în
situații complexe, cum sunt ameninţările teroriste,
organizarea şi desfăşurarea de exerciții/simulări sunt
foarte importante. Exercițiile sunt necesare atât pentru
a testa planurile și echipamentele folosite în caz de
urgență, cât și pentru a instrui personalul feroviar.
5. Măsurile de conștientizare sunt parte integrantă a
strategiilor de securitate și se adresează nu numai
personalului feroviar, dar și călătorilor și publicului
larg.
6. Împreună cu tehnica de supraveghere şi
instrumentele de detectare, personalul feroviar
trebuie considerat parte a unui sistem de control care
include şi măsuri de prevenire.
În acest context, se subliniază importanţa factorului
uman de conștientizare; acest lucru înseamnă că, fără o
implicare reală a călătorilor şi personalului feroviar, orice
soluție sau strategie adoptată de forţele de poliţie va fi complet
inutilă.
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Sumar: O substanţă psihoactivă este o substanţă
chimică ce reuşeşte să penetreze bariera hemato-encefalică şi
acţionează în principal asupra sistemului nervos central, unde
afectează funcţiile creierului, rezultând în alterări ale
percepţiei, stării de spirit, conştienţei, cunoaşterii şi
comportamentului.
Utilizarea oricăror droguri psihoactive (care afectează
mintea) face condusul automobilului extrem de nesigur şi este
ilegal, exact ca şi condusul maşinii după consumul de alcool.
Condusul după consumul de droguri pune în pericol atât
şoferul, cât şi pe ceilalţi participanţi la trafic.
Efectele diferitelor droguri diferă în funcţie de modul
de acţiune în creier, dar toate afectează aptitudinile necesare
unei operări sigure a vehiculului. Aceste aptitudini includ
îndemânarea mişcărilor, echilibrul şi coordonarea, percepţia,
atenţia, timpul de reacţie şi judecata. Chiar şi mici cantităţi din
asemenea droguri pot avea efecte măsurabile asupra abilităţii
de a conduce.
Cuvinte-cheie: noi substanţe
psihoactive, accidente rutiere.
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psihoactive,

efecte

Drogurile au reprezentat dintotdeauna un grav pericol
pentru umanitate, având o influenţă extrem de nocivă asupra
tinerei generaţii, distrugând sănătatea, conducând la apariţia
de organizaţii criminale şi pierderea de vieţi omeneşti prin
diverse căi. Ca urmare a supunerii acestora unor legi foarte
restrictive, drogurile „clasice” au căpătat o tot mai scăzută
pondere ca răspândire, în schimbul lor apărând noi substanţe,
cu efecte similare sau mai puternice, denumite „droguri
de sinteză”.
Un drog de sinteză este un analog structural sau
funcţional al unei substanţe aflate sub control, care a fost
conceput pentru a simula efectele farmacologice ale drogului
original, evitând, în acelaşi timp, să fie clasificat drept ilegal
sau să fie detectat cu kiturile-standard de teste antidrog.
Drogurile de sinteză includ substanţele psihoactive care au fost
catalogate de către Uniunea Europeană drept noi substanţe
psihoactive (NPS), precum şi analogi ai unor droguri de
creştere a performanţelor, cum ar fi steroizii de sinteză. Unele
dintre acestea au fost iniţial sintetizate de către cercetători din
mediul academic sau industrial, în efortul de a descoperi
derivaţi mai activi dar cu efecte secundare reduse, şi au fost
ulterior deturnaţi în scop ilicit. Alte droguri de sinteză au fost
preparate pentru prima oară în laboratoare clandestine1.
Deoarece eficacitatea şi siguranţa acestor substanţe nu a fost
îndeajuns evaluată în teste pe animale sau oameni, utilizarea lor
poate conduce la efecte secundare neprevăzute2. La sfârşitul
anilor 1990 şi începutul anilor 2000, s-a înregistrat o explozie a
vânzărilor de droguri de sinteză pe Internet.
1

F. Ivy Carroll, Anita H. Lewin, S. Wayne Mascarella, Herbert H.
Seltzman, P. Anantha Reddy. „Designer Drugs: A Medicinal Chemistry
Perspective”. Ann. N. Y. Acad. Sci.1248 (2012), 18-38.
2
Reneman L, „Designer Drugs: How Dangerous are They?”, J. Neural
Transm. Suppl. 66 (2003): 61-83.
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Majoritatea furnizorilor de astfel de substanţe le-au
vândut în vrac, ca pulbere (pe ale căror ambalaje se
menţionează faptul că sunt îngrăşăminte de plante, săruri de
baie, zăpadă ornamentală etc. – figura 1 şi 2), şi nu sub
formă de comprimate, deoarece acest lucru ar fi contrazis
afirmaţia conform căreia acestea sunt vândute pentru cercetare,
şi nu pentru consum. Dozele de substanţă activă variază
în limite largi de la substanţă la substanţă, plecând de la
câteva micrograme până la sute de miligrame, dar, în timp
ce este foarte important pentru utilizatorul final să
cântărească dozele cu o precizie analitică, în loc să cântărească
din ochi, mulţi utilizatori nu au procedat astfel, fapt ce
i-a condus către camerele de urgenţă ale spitalelor sau chiar
au murit.

Figura 1 – Ambalaje de droguri de sinteză
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Figura 2 – Menţiuni de pe ambalajele de droguri de sinteză

Siguranţa substanţelor destinate cercetării nu a fost încă
testată şi s-au făcut foarte puţine cercetări de toxicologie sau
farmacologie asupra acestor droguri, dacă nu chiar deloc. Mulţi
dintre compuşii destinaţi cercetării au provocat efecte
secundare neprevăzute şi incidente adverse, în principal din
cauza lipsei verificărilor efectelor secundare înainte de a fi
comercializate; de exemplu, atât bromo-dragonfly, cât şi
mefedrona par să fie capabile de a produce vasoconstricţie
pronunţată în anumite circumstanţe3, ceea ce a condus la mai
multe decese.
3

Andreasen MF, Telving R, Birkler RI, Schumacher B, Johannsen M,
„A Fatal Poisoning Involving Bromo-Dragonfly”, Forensic Science
International 183 (1–3) (2009): 91–6 Chapter 1 – „Alcohol and Other
Drugs”.
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O primă clasificare a drogurilor psihoactive, după
structura chimică şi efectele acestora (figura 3), ar fi
următoarea:
− Opioide – acestea au acţiune farmacologică
asemănătoare morfinei şi altor componente din
opiu.
− Psihedelice – o substanţă psihedelică este un drog
psihoactiv a cărui principală acţiune este alterarea
procesului cunoaşterii şi a percepţiei. Psihedelicele
tind să afecteze şi să exploreze mintea într-un mod
care conduce la senzaţia de a fi calitativ diferit de cei
cu conştienţă normală.
− Lisergamide – acestea sunt derivaţi amidici ai
alcaloidului acid lisergic.
− Triptamine – drogurile care conţin nucleul
triptaminic sunt substraturi tipice pentru receptorii de
serotonină şi îşi păstrează asemănarea structurală cu
serotonina, un neurotransmiţător.
− Fenetilamine – drogurile conţinând nucleul
fenetilamină au o strânsă asemănare structurală cu
dopamina.
− Disociative – acestea sunt o clasă de halucinogene
care distorsionează percepţiile vederii şi sunetului şi
produc senzaţii de detaşare – disociere – de mediul
înconjurător şi de sine însuşi. Disociativele sunt
unice, în sensul că provoacă efecte halucinogene
care includ deprivare senzorială, disociere,
halucinaţii şi stări de vis sau transe.
− Piperazine – drogurile de sinteză care conţin
piperazină au efecte similare MDMA (ecstasy).
− Empatogene – acestea sunt o clasă de droguri
psihoactive care produc efecte emoţionale şi sociale
distincte, similare celor ale MDMA. Utilizatorii de
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−

−

−
−

empatogene afirmă că drogul produce adesea
sentimente de empatie, dragoste şi apropiere
emoţională de ceilalţi.
Stimulante – acestea produc o diversitate de efecte
prin creşterea activităţii sistemului nervos central şi
periferic. Printre efectele uzuale, care variază în
funcţie de substanţa în cauză şi doză, întâlnim
nivelul ridicat de vigilenţă, de conştientizare, de
rezistenţă, productivitate şi motivare, nivelul
ridicat de excitare, de mişcare, bătăi ale inimii şi
presiune arterială, cerinţa scăzută de mâncare
şi somn (amfetamine, catinone, pirolidine şi
pirolidinofenone, tiofeni, tropani şi piperidine,
oxazolidine, ciclopropani).
Sedative – acestea sunt substanţe care induc sedarea
prin reducerea iritabilităţii şi a excitării. În doze
ridicate, ele conduc la vorbire neinteligibilă,
deplasare ciudată, judecată slabă şi reflexe scăzute şi
incerte. Sedativele precum benzodiazepinele,
utilizate ca hipnotic pentru inducerea somnului, se
iau în doze mai mari decât cele pentru eliminarea
anxietăţii, în timp ce sunt suficiente doze foarte mici
pentru a produce un efect liniştitor. Sedativele se
pot utiliza greşit pentru a obţine un efect de
supracalmare. În cazul unei supradoze sau combinate
cu alte sedative, multe din aceste medicamente pot
produce inconştienţă sau chiar moarte.
Cannabinoizi – substanţele agoniste ale receptorului
cannabinoid central tip 1 simulează efectele
comportamentale produse de cannabis.
Steroizi anabolizanţi – sterozii anabolizanţi
androgeni au utilizare medicală legală, dar se pot
utiliza şi ilicit ca substanţe care măresc
performanţele, prin creşterea masei musculare şi a
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puterii. Steroizii anabolizanţi proiectaţi să nu fie
detectaţi în testele antidoping din sport sunt
cunoscuţi drept steroizi de sinteză.

Figura 3 – Clasificarea drogurilor psihoactive,
după structura chimică şi efectele lor
(http://jcollinsgv.weebly.com/drugs--addiction.html)

O substanţă psihoactivă, un medicament psiho- sau un
psihotrop este o substanţă chimică ce reuşeşte să penetreze
bariera hemato-encefalică şi acţionează în principal asupra
sistemului nervos central, unde afectează funcţiile creierului,
rezultând în alterări ale percepţiei, stării de spirit, conştienţei,
cunoaşterii şi comportamentului.
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Substanţele psihoactive provoacă schimbări subiective
(deşi pot fi observate obiectiv) ale conştienţei şi stării de spirit
pe care utilizatorul le poate găsi plăcute (de exemplu, euforie)
sau avantajoase (de exemplu, vigilenţă ridicată) şi, astfel, devin
tot mai dorite. Ca urmare, se abuzează de multe substanţe
psihoactive, adică sunt luate în exces, în ciuda riscurilor pentru
sănătate sau a consecinţelor negative.
Drogurile psihoactive sunt împărţite în diferite grupe,
în funcţie de efectele lor farmaceutice. Cele mai uzuale droguri
psihoactive (formulele chimice ale câtorva dintre acestea sunt
prezentate în figura 4) şi grupele acestora sunt:
− Anxiolitice (benzodiazepine).
− Euforice (MDMA = ecstasy, MDA, 6-APB,
Indopan).
− Stimulante („excitante”). Această categorie cuprinde
substanţe care determină trezirea, stimulează mintea
şi pot chiar cauza euforie, dar nu afectează percepţia
(amfetamină, cafeină, cocaină, nicotină).
− Depresive („deprimante”), inclusiv sedative,
hipnotice şi narcotice. Această categorie include
toate calmantele, substanţele care induc somnul,
reduc anxietatea, anestezice, care uneori induc
schimbări de percepţie, cum ar fi imagini ca de vis,
şi care adesea aduc senzaţii de euforie (băuturi
alcoolice – etanol, opioide – de exemplu, heroină,
barbiturice
–
de
exemplu,
fenobarbital,
benzodiazepine – de exemplu, diazepam).
− Halucinogene, inclusiv psihedelice, disociative şi
delirante. Această categorie cuprinde toate acele
substanţe care produc alterări distincte în percepţie,
senzaţia de spaţiu şi timp şi stări emoţionale
(psilocibină, LSD, Salvia divinorum şi oxid
de azot).
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Figura 4 – Formule chimice ale celor mai uzuale
droguri psihoactive

Multe substanţe psihoactive sunt utilizate pentru
efectele lor de alterare a stării de spirit şi a percepţiei, inclusiv
cele cu utilizare acceptată în medicină şi psihiatrie. Exemplele
includ cafeina, alcoolul, cocaina, LSD şi canabisul.
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Printre clasele de droguri frecvent utilizate recreaţional
se numără:
− Stimulantele, care activează sistemul nervos central.
Acestea sunt utilizate recreaţional pentru efectele lor
euforice.
− Halucinogenele (psihedelice, disociative şi delirante),
care induc distorsiuni ale percepţiei şi cunoaşterii.
− Hipnoticele, care provoacă depresia sistemului
nervos central.
− Analgezicele opioide, care, de asemenea, provoacă
depresia sistemului nervos central. Acestea sunt
utilizate recreaţional datorită efectelor lor euforice.
− Inhalantele, sub formă de aerosoli gazoşi sau
solvenţi, care sunt inhalaţi ca vapori datorită
efectelor lor stupefiante. Multe inhalante intră şi ele
în aceste categorii (cum ar fi oxidul de azot, care este
şi un analgezic).
1. Stimulantele sunt o clasă de droguri psihoactive care
cresc activitatea din creier. Aceste droguri pot, temporar, să
ridice nivelul de vigilenţă, starea de spirit şi conştientizarea. În
timp ce unii stimulanţi sunt legali şi larg utilizaţi, toţi pot da
dependenţă. Stimulanţii au multe caracteristici comune, dar
fiecare are proprietăţi unice şi un mecanism de acţiune.
Printre drogurile clasificate drept stimulanţi se numără:
− cafeina;
− nicotina;
− cocaina – drogul ajunge rapid în creier şi este apoi
distribuit în alte ţesuturi ale corpului;
− amfetaminele – denumite uneori „excitante”, sunt un
grup de droguri psihoactive care afectează sistemul
nervos central şi sistemul nervos autonom
(vegetativ). Printre efectele utilizării acestor droguri
se numără tremurul, vasoconstricţia, neliniştea,
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tahicardia, insomnia, agitaţia şi pierderea poftei de
mâncare. Amfetaminele erau larg utilizate, odată, în
tratamentul obezităţii şi al pierderii în greutate, dar
proprietăţile lor de a da dependenţă au făcut ca
acestea să fie foarte rar utilizate în prezent. Astăzi,
metamfetamina, cunoscută drept „meth”, este una
dintre cele mai utilizate amfetamine ilegale. Aceasta
provoacă foarte uşor dependenţă şi distruge ţesuturi
din creier, ceea ce conduce la deteriorarea creierului;
− medicamente sub prescripţie medicală.
2. Depresivele sunt droguri care inhibă funcţia
sistemului nervos central (SNC) şi sunt printre cel mai des
utilizate droguri din lume. Acestea afectează neuronii din SNC,
ceea ce duce la simptome ca somnolenţă, relaxare, diminuarea
inhibiţiei, anestezie, somn, comă şi chiar moarte. Toate
depresivele au, de asemenea, potenţial de a da dependenţă.
În timp ce toate depresivele SNC au abilitatea de a
reduce activitatea SNC şi de a diminua nivelul de
conştientizare în creier, există diferenţe importante între
substanţele din această clasă. Unele sunt mai sigure decât
celelalte, în timp ce altele au un potenţial mai ridicat de a fi
utilizate în scop medical.
Substanţele clasificate drept depresive cuprind:
− alcoolul etilic – chiar dacă utilizarea lui este legală,
prezintă un potenţial ridicat pentru abuz. Conform
Asociaţiei Psihiatrilor din America, aproximativ
50% din toate atacurile, crimele şi decesele în trafic
implică alcoolul (anul 2000)4;
− barbituricele – acestea, denumite uneori şi
deprimante, sunt un tip de depresive ale SNC care
provoacă euforie şi relaxare atunci când sunt luate în
4

American Psychiatric Association., „Diagnostic And Statistical Manual Of
Mental Disorders”. (2000, 4 ed., Text Revision).
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doze mici. La începutul anilor 1900, barbituricele
erau văzute ca depresive sigure, dar curând au
devenit vizibile problemele de dependenţă şi cele
referitoare la dozele letale. Barbituricele au un
impact dramatic asupra modului de a dormi,
conducând la eliminarea stării de somn REM
(„mişcarea rapidă a ochilor”, ultimul stadiu al
somnului). Întrucât probabilitatea de dependenţă şi
utilizare greşită este foarte mare, barbituricele sunt
înlocuite, în mod obişnuit, cu benzodiazepine, în
tratarea anxietăţii şi a problemelor de somn;
− benzodiazepinele – acestea sunt un tip de depresive
ale SNC, deseori prescrise pentru tratarea anxietăţii
şi a problemelor de somn.
Revenind la noţiunea de „noi substanţe psihoactive
(NPS)” expusă la început, trebuie să menţionăm mai multe
aspecte legate de acestea.
Aceste noi substanţe psihoactive (NPS) erau cunoscute
„pe piaţă” sub nume ca „droguri de sinteză”, „droguri legale”,
„ierburi legale”, „săruri de baie”, „substanţe pentru cercetare”,
„reactivi de laborator”. Pentru a utiliza o terminologie unică în
această privinţă, UNODC (United Nations Office on Drugs
and Crime) utilizează doar termenul „noi substanţe psihoactive
(NPS)”, care sunt definite ca „substanţe de abuz, fie în
formă pură, fie ca preparat, care nu sunt controlate de
Convenţia Unică asupra Drogurilor Narcotice din 1961 sau
de Convenţia asupra Substanţelor Psihotrope din 1971, dar
care pot prezenta un pericol asupra sănătăţii umane”5.
Termenul „noi” nu înseamnă neapărat „noi apariţii” – mai
multe NPS au fost sintetizate pentru prima dată acum 40 de ani
5

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) – „NPS (New
Psychoactive substances)” – leaflet.
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– ci substanţe care au apărut recent „pe piaţă” şi care nu au fost
prevăzute de cele două Convenţii anterioare.
În figura 5 sunt prezentate structurile chimice ale celor
mai uzuale noi substanţe psihoactive – NPS.
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Figura 5 – Structurile chimice ale celor mai uzuale
noi substanţe psihoactive (NPS)
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Utilizarea NPS este adesea legată de probleme de
sănătate. Utilizatorii de NPS au fost frecvent spitalizaţi cu
intoxicaţii severe. Au existat, de asemenea, un număr de
sinucideri inexplicabile asociate cu consumul anterior
de cannabinoizi sintetici („Spice”). Mai mult, substanţe ca
4-metilmetcatinona (mefedronă), metilendioxipirovalerona
(MDPV) şi 4-metilamfetamina (4-MA) au fost asociate cu
cazuri de deces6.
Un înlocuitor ieftin al cannabisului este produsul nou
apărut, numit „Spice”.
„Spice” este un cannabis sintetic considerat de unii o
alternativă „sigură” la cannabis, producând, în acelaşi timp,
experienţe similare cu marijuana. Drogul a fost detectat pentru
prima oară în SUA în anul 2008 de către Agenţia Antidrog
(DEA)7, dar nu a căpătat popularitate decât spre sfârşitul anului
2010 şi începutul anului 2011. Analizele au demonstrat că, deşi
Spice conţine material din plante uscate, ingredientele sale
active sunt substanţe de sinteză, cum ar fi HU-210, care are un
efect similar THC-ului din marijuana. Conform National
Institute on Drug Abuse din SUA, utilizatorii de Spice au
raportat că, după consum, au experimentat stări de spirit
deosebite, relaxare, percepţie alterată, iar unii au afirmat că
simptomele au fost mai puternice decât cele ale marijuanei.
Cele mai puternice efecte ale acestui drog sunt anxietate,
paranoia, greaţă şi halucinaţii.
Conform raportului american al National Survey
on Drug Use and Health (NSDUH) din 20128, circa
6

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) – „NPS (New
Psychoactive substances)” – leaflet.
7
Frankie Rodriguez, Spice – „The Cheap Cannabis Imitator has Dangerous
Effects” (borderzine.com).
8
US Department of Health and Human Services, Substance Abuse and
Mental Health Services Administration, Center for Behavioral Health
Statistics and Quality – „Results from the 2012 National Survey on Drug
Use and Health: Summary of National Findings” (2013).
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10,3 milioane de persoane cu vârsta de peste 12 ani
(adică 3,9% din adolescenţi şi adulţi) au afirmat că au condus
sub influenţa drogurilor ilicite în anul anterior studiului. Este o
cifră mai mare decât în 2011 (3,7%) şi mai mică decât cea din
2002 (4,7%). Prin comparaţie, în 2012, circa 29,1 milioane de
persoane (11,2%) au afirmat că au condus sub influenţa
alcoolului cel puţin o dată în anul anterior. Acest procent a
scăzut începând cu 2002, când a fost de 14,2%.
De asemenea, conform datelor NSDUH, probabilitatea
de a conduce sub influenţa drogurilor sau a alcoolului este mai
mare la bărbaţi decât la femei. Probabilitatea de a conduce sub
influenţa drogurilor este, de asemenea, mai ridicată la adulţii
tineri, cu vârste între 18 şi 25 de ani, faţă de celelalte grupe de
vârstă.
Conform studiului american de trafic naţional din 2007
al National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)9,
mai mult de 16% din şoferii nopţilor de weekend au fost
depistaţi pozitiv la testele pentru substanţe ilegale, prescrise
sau fără reţetă. Peste 11% au fost depistaţi pozitiv la testele
antidrog (droguri ilegale).
De asemenea, un studiu NHTSA a arătat faptul că, în
2009, 18% din şoferii răniţi fatal au fost depistaţi pozitiv pentru
cel puţin un drog ilegal, medicament sub control sau nesupus
controlului (o creştere, faţă de 13% în 2005).
După alcool, THC (delta-9-tetrahidrocannabinol),
compusul activ din marijuana, este substanţa cel mai des
întâlnită în sângele şoferilor răniţi sau decedaţi şi al victimelor
accidentelor de motocicletă. Studii din mai multe localităţi
americane au arătat că între 4 şi 14% dintre şoferii care au fost
răniţi sau au murit în accidentele de circulaţie au fost depistaţi
9

National. Highway Traffic Safety Administration – „2007 National
Roadside Survey of Alcohol and Drug Use by Drivers”.
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pozitiv pentru THC10. Un studiu asupra a mai mult de 3.000 de
şoferi care au suferit accidente fatale în Australia a arătat că,
atunci când THC era prezent în sângele şoferilor, creştea
probabilitatea ca aceştia să fi fost de vină. În plus, cu cât
concentraţia de THC era mai mare, cu atât probabilitatea ca
şoferul să fie în culpă era mai mare. Probele rezultate din
studiile în traficul real sau simulat au indicat că marijuana
poate afecta negativ atenţia şoferului, percepţia timpului şi a
vitezei, abilitatea sa de a învăţa din experienţa anterioară.
Cercetările au arătat că afectarea negativă creşte semnificativ
atunci când utilizarea marijuanei este combinată cu alcool.
Alte droguri, care au constituit, de obicei, o cauză a
accidentelor, includ opiacee, amfetamine, benzodiazepine şi
cocaină. De exemplu, într-un studiu din 2003 asupra şoferilor
cu răni serioase trataţi într-un centru medical de traume din
Maryland SUA, în peste jumătate din cazuri s-au descoperit
droguri, altele decât alcool. Printre acestea, marijuana (26,9%),
cocaină (11,6%), benzodiazepine (11,2%) şi opiacee sau alte
droguri prescrise (10,2%). Un sfert din cazuri au implicat atât
alcoolul, cât şi alte droguri.
Multe dintre medicamentele prescrise, inclusiv
calmante opiacee şi benzodiazepine prescrise pentru anxietate
sau tulburări de somn, vin cu avertismente referitoare la
operarea maşinilor, inclusiv vehicule cu motor, pentru o
anumită perioadă de timp după administrare. Când se face abuz
de medicamentele prescrise (sunt luate fără supraveghere
medicală), creşte probabilitatea ca şoferul să sufere răni sau
alte accidente.
Cel mai des întâlnite efecte adverse care afectează
condusul sunt nivelul scăzut de vigilenţă, perturbarea
funcţiilor psihomotorii şi a vederii. Sunt mai multe metode
10

National Institute on Drug Abuse – „Drug Facts: Drugged Driving”
(oct. 2013).
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de a examina abilitatea de a conduce şi de a estima
efectele medicaţiei psihoactive asupra siguranţei în trafic.
Simulatoarele de conducere sunt populare în testarea
abilităţilor de a conduce, însă nu pot oferi predicţii valide
pentru un trafic real.
Un test care măsoară obiectiv performanţele condusului
este testul de conducere pe şosea, în trafic real. În ultimii 30 de
ani, cu acest test au fost examinate multe droguri psihoactive.
Principalul parametru al testului este Deviaţia Standard a
Poziţiei Laterale (în centimetri), adică dezalinierea maşinii. O
cameră montată pe capotă înregistrează continuu poziţia
maşinii pe prima bandă de mers, urmărind distanţa relativă a
maşinii faţă de linia din mijlocul drumului11.
Sistemul de clasificare elaborat de International Council
on Alcohol, Drugs and Traffic Safety se utilizează apoi pentru
a indica dacă este sau nu sigur a conduce o maşină după
utilizarea unui anumit drog psihoactiv.
Din acest punct de vedere, drogurile sunt clasificate
într-una dintre următoarele categorii:
− presupuse a fi sigure sau improbabile de a produce
efecte;
− posibil a produce efecte adverse minore sau
moderate;
− posibil a produce efecte serioase sau presupuse a fi
potenţial periculoase.
Pentru a înţelege mai bine categoriile, se face o
comparaţie cu concentraţia alcoolică din sânge (CAS).
Perturbarea condusului pentru categoriile 1, 2 şi 3 este
echivalentă cu CAS<0,5 g/L, CAS 0,5-0,8 g/L şi respectiv
CAS>0,8 g/L11.
11

Joris C. Verster and Monique A.J. Mets, "Psychoactive Medication and
Traffic Safety", International Journal of Environmental Research and Public
Health (2009).

68

În anul 2013 a fost făcut public un film şocant cu un
tânăr aparent drogat cu „săruri de baie” şi care avea un fel de
acces sau episod psihotic, în care şi-a lovit SUV-ul într-un gard
şi apoi într-un alt vehicul. Filmul a fost postat pe YouTube
la sfârşitul lui mai 2013, de cineva care a încercat să-l ajute
pe tânăr şi care afirmă că acesta a vrut să-l mănânce. Incidentul
a avut loc în Buffalo, statul New York, şi arată
urmarea accidentului, cu tânărul zvârcolindu-se pe pământ12
(figura 6).
Tânărul, presupus a fi sub influenţa „sărurilor de baie”,
trecuse cu maşina SUV printr-un gard, lovise o casă şi apoi un
camion. Când un agent de poliţie a încercat să se apropie de el,
tânărul s-a dezlănţuit asupra lui şi a început să-l lovească. În
final, după ce s-a cerut ajutor, a fost nevoie de şapte agenţi de
poliţie pentru a-l ţine sub control.

Figura 6 – Tânărul se zvârcoleşte pe pământ, în convulsii,
gemând şi mârâind
12

Daily Mail Online – 03.07.2013.
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În concluzie, utilizarea oricăror droguri psihoactive
(care afectează mintea) face condusul automobilului extrem de
nesigur şi este ilegal, exact ca şi condusul maşinii după
consumul de alcool. Condusul după consumul de droguri
pune în pericol atât şoferul, cât şi pe ceilalţi participanţi la
trafic.
Efectele diferitelor droguri diferă în funcţie de modul
de acţiune în creier, dar toate afectează aptitudinile necesare
unei operări sigure a vehiculului. Aceste aptitudini includ
îndemânarea mişcărilor, echilibrul şi coordonarea, percepţia,
atenţia, timpul de reacţie şi judecata. Chiar şi mici cantităţi din
asemenea droguri pot avea efecte măsurabile asupra abilităţii
de a conduce.
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CONTRABANDA CU ALCOOL
PROBATĂ DE CHIMIA JUDICIARĂ
Comisar-şef de poliţie inginer chimist Iuliana STĂNEL
Comisar de poliţie dr. farmacist Mihaela GHEORGHE
IGPR – Institutul Naţional de Criminalistică

Rezumat: Alcoolul rafinat şi băuturile alcoolice sunt
bunuri accizabile. S-au identificat prejudicii cauzate bugetului
de stat în valoare de milioane de euro, bani negri obţinuţi, în
general, prin sustragerea de la plata TVA şi a impozitului pe
profit sau sustragerea de la plata contribuţiilor sociale. La
probarea activităţilor infracţionale, pentru asigurarea
materialului probator, precum şi la calcularea prejudiciului la
bugetul de stat pe baza concentraţiei alcoolice a băuturilor, îşi
aduce contribuția şi Serviciul Expertize Fizico-Chimice
(SEFC) din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică prin
efectuarea examinărilor şi analizelor de laborator descrise în
acest material.
Alcoolul etilic (etanolul) cel mai vechi drog utilizat, a
fost consumat constant, încă de la începuturile civilizaţiei, fiind
folosit, de-a lungul timpului, ca aliment, medicament sau în
scopuri religioase şi sociale. Considerat un dar al zeilor
(credinţă care a persistat de-a lungul secolelor), deşi era privit
ca tămăduitor şi tonic al organismului, abuzul era incriminat,
iar cei care abuzau de alcool erau priviţi ca nişte păcătoşi.
Primele băuturi alcoolice au fost cele de fermentaţie
naturală, vinul şi berea; distilarea a apărut prima dată în cursul
secolelor VIII-IX, iar obţinerea whisky-ului a devenit curentă
la sfârşitul anilor 1500.
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Atâta timp cât băuturile alcoolice se consumă din
plăcere, pentru a savura un gust plăcut şi în acelaşi timp pentru
a crea o bună dispoziţie, nu este nimic grav. Dacă, însă,
consumul este excesiv, apare dependenţa psihică – impresia de
relaxare, de simplificare a unor dificultăţi, care duce la
repetarea consumului şi în final la dependenţa fizică, ce
evoluează în paralel cu toleranţa.
Aceste consecinţe ale consumului de băuturi alcoolice
au fost şi sunt speculate de indivizi care au găsit o mare
oportunitate pentru a face profit.
O statistică din 2014 a OMS plasa România în
top 5 mondial (din 194 de ţări evaluate) în ceea ce priveşte
consumul de alcool, cu 15-19 litri de alcool pur pe an.
Problema identificată în ceea ce priveşte relaţia
românilor cu licoarea lui Bacchus, generează acţiuni
infracţionale în domeniul comercializării alcoolului, şi
anume contrabanda, traficul transfrontalier extracomunitar,
contrafacerea, falsificarea, utilizarea de banderole fiscale false
sau de recipiente neomologate şi neinscripţionate. În
nenumărate acţiuni de control, percheziţii şi descinderi
simultane la mai multe persoane sau firme, cu privire la
deţinerea şi comercializarea de bunuri accizabile în afara unor
antrepozite fiscale şi spălare de bani, au fost ridicate probe de
alcool şi de băuturi alcoolice.
După cum se cunoaşte, alcoolul rafinat şi băuturile
alcoolice sunt bunuri accizabile. S-au identificat prejudicii
cauzate bugetului de stat în valoare de milioane de euro, bani
negri obţinuţi, în general, prin sustragerea de la plata TVA şi a
impozitului pe profit sau sustragerea de la plata contribuţiilor
sociale. După acţiunile poliţiştilor din cadrul serviciilor de
combatere a infracţionalităţii economice, cercetările sunt
continuate de oamenii legii în vederea stabilirii prejudiciului
creat bugetului de stat ca urmare a neachitării taxelor de acciză.
Bunurile confiscate sunt evaluate de către specialişti din cadrul
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ANAF, în funcţie de această analiză urmând a fi dispuse
măsuri faţă de persoanele implicate.
La probarea activităţilor infracţionale ale persoanelor
implicate, stabilirea gradului de participaţie şi a mecanismului
de cooperare infracţională, pentru asigurarea materialului
probator, precum şi la calcularea prejudiciului la bugetul de stat
pe baza concentraţiei alcoolice a băuturilor, îşi aduce
contribuția şi Serviciul Expertize Fizico-Chimice (SEFC) din
cadrul Institutului Naţional de Criminalistică prin efectuarea
examinărilor şi analizelor de laborator. O activitate importantă
în ceea ce priveşte traficul transfrontalier cu alcool s-a reflectat
în numărul de solicitări pentru analiza probelor de provenienţă
fie din Serbia, fie din Moldova.
Conform Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al
Parlamentului European şi al Consiliului privind definirea,
prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale
băuturilor spirtoase din 15 ianuarie 2008, băutura spirtoasă
înseamnă: „băutură alcoolică:
(a) destinată consumului uman;
(b) având caracteristici organoleptice specifice;
(c) având o concentraţie alcoolică de minim 15%vol.;
(d) care a fost produsă:
(i) fie direct:
− prin distilarea, cu sau fără adaos de arome, a
unor produse fermentate natural; şi/sau
− prin macerarea sau printr-o procesare similară a
materialelor vegetale în alcool etilic de origine
agricolă şi/sau distilate de origine agricolă,
şi/sau băuturi spirtoase în sensul prezentului
regulament; şi/sau
− prin adăugarea de arome, zahăr sau alte produse
edulcorante menţionate în anexa 1 punctul 3 (a
regulamentului) şi/sau de alte produse agricole
şi/sau în distilate de origine agricolă şi/sau în
băuturi spirtoase, în sensul regulamentului;
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(ii) fie din amestecul unei băuturi spirtoase cu una
sau mai multe dintre următoarele:
− alte băuturi spirtoase; şi/sau
− alcool etilic de origine agricolă sau distilate de
origine agricolă; şi/sau
− alte băuturi alcoolice; şi/sau
− băuturi.
În Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului
European şi al Consiliului sunt listate categoriile de băuturi
spirtoase cu definiţiile lor (Anexa II – 46 de categorii),
precizându-se concentraţia alcoolică, conţinutul de zahăr şi alţi
parametri specifici, dar şi normele generale care trebuie
respectate la producerea acestora, reguli cu privire la
desemnarea, prezentarea şi etichetarea băuturilor spirtoase,
indicaţiile geografice şi mărci.
Pe de altă parte, Legea Viei şi Vinului nr. 164/2015,
armonizată cu legislaţia europeană, reglementează organizarea
comună a pieţei vitivinicole. Vinul este definit în Regulamentul
(UE) nr. 1308/2013 din 17 decembrie 2013 de instituire a unei
organizări comune a pieţelor produselor agricole – PARTEA II
Categorii de produse viticole, astfel: „Vin” înseamnă produsul
obţinut exclusiv prin fermentarea alcoolică totală sau parţială a
strugurilor proaspeţi, presaţi sau nu, sau a mustului de struguri.
(1) Vinul este un produs alimentar şi se clasifică astfel:
a) vin cu DOC (denumire de origine controlată);
b) vin cu IG (indicaţie geografică);
c) vin fără DOC şi fără IG, cu denumire de soi;
d) vin fără DOC, fără IG şi fără denumire de soi.
În general, în cadrul SEFC, probele de alcool şi băuturi
alcoolice, sunt examinate şi analizate după metode de analiză
de bază, comparativ, probe în litigiu şi probe de comparaţie.
Conform ghidului „Posibilităţi de examinare şi analiză în
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laboratoarele criminalistice din Poliţia Română” (tabelul nr. 1)
trebuie respectate reguli cu privire la modul de recoltare şi
păstrare, cantitatea minimă de probă necesară efectuării
analizelor şi sunt exemplificate întrebările la care poate
răspunde expertul criminalist.
Tabelul nr. 1

DENUMIREA
PROBEI

NATURA, MOD
DE RECOLTARE
ŞI CANTITATEA
MINIMĂ DE PROBĂ
(LITIGIU
ŞI COMPARAŢIE)

- min. 250 ml băuturi
distilate;
- min. 500 ml vin, bere;
- în situaţii deosebite, pot fi
Băuturi alcoolice
înaintate şi cantităţi mai
mici, cazuri în care nu se
poate determina zaharoza şi
zahărul reducător.

MOD DE
AMBALARE

POSIBILITĂŢI
DE LUCRU/
ÎNTREBĂRI
CARE POT FI
FORMULATE
PENTRU
SOLUŢIONARE

- recipiente din sticlă
sau material plastic
sigilate;
- dacă este cazul,
probele trebuie să fie
păstrate la rece şi să
fie predate sub
menţiunea
perisabilităţii
acestora.

- dacă două sau mai
multe probe sunt
asemănătoare din
punct de vedere al
compoziţiei
chimice;
- concentraţia
alcoolică.
Notă: nu dispunem
de metode şi de
aparatură necesară
pentru determinarea
modului de
obţinere a
alcoolului etilic
(dacă acesta este
obţinut prin
fermentaţie naturală
sau prin sinteză
chimică) şi pentru a
face diferenţierea
între materiile
prime folosite la
obţinerea alcoolului
etilic de
fermentaţie.

Din anul 2006, Serviciul Expertize Fizico-Chimice din
cadrul Institutului Naţional de Criminalistică a obţinut
acreditarea RENAR pentru două proceduri: determinarea
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concentraţiei alcoolice din probele de alcool etilic rafinat,
băuturi spirtoase şi vinuri şi determinarea zaharozei din probele
de băuturi spirtoase şi din vin, precum şi a zahărului reducător
din probele de vin.
Faţă de tipurile de analize menţionate, mai pot fi
efectuate examinări ale caracteristicilor organoleptice,
stabilirea naturii alcoolului (etilic, metilic etc.), identificarea
unor coloranţi sintetici sau a unor ingrediente aromate.
Rezultatele analizelor efectuate pot fi raportate, în
funcţie de semnificaţia acestora, sub formă de tabel cu valori
ale parametrilor analizaţi, sub formă de spectre obţinute prin
diferite tehnici analitice sau sub formă de imagini/fotografii.
Oferim câteva informaţii privind metodele aplicate în
cadrul Serviciul Expertize Fizico-Chimice:
1. Examinarea
caracteristicilor
organoleptice
(aspect, culoare, miros şi gust) – o apreciere foarte generală a
proprietăţilor senzoriale ale vinurilor şi băuturilor spirtoase, la
nivelul la care se pot stabili modificări evidente cu privire la
opalescenţă, miros şi gust străine sau neplăcute, fără însă a
decela, cu fineţea unor experţi în domeniu, între caracteristicile
organoleptice ale unui produs original şi cele ale unui produs
falsificat sau contrafăcut.
2. Determinarea concentraţiei alcoolice se efectuează
utilizând metoda picnometrică. Se determină densitatea relativă
faţă de apă, a alcoolului, a distilatului din vin sau a distilatului
din băutura spirtoasă cu extract, prin cântărirea la temperatura
de 20o C (foto nr. 1) a unui volum definit cu mare precizie (al
picnometrului), apoi se citeşte concentraţia alcoolică în tabelele
de corespondenţă.
3. Determinarea zahărului reducător din vin – se
efectuează utilizând metoda iodometrică (Schoorl). Se reduce
la cald o soluţie alcalină de sulfat de cupru, cu ajutorul
zaharurilor reducătoare din proba de analizat. Oxidul cupros
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rezultat din reacţie se titrează cu soluţie de tiosulfat de sodiu
(foto nr. 2), iar rezultatul final se află prin calcul cu o formulă
stabilită.
4. Determinarea zaharozei – se aplică băuturilor
spirtoase dulci şi vinurilor suspectate a avea zahăr adăugat. Se
procedează întâi la invertirea zaharozei în zaharuri reducătoare,
apoi se procedează ca la determinarea zahărului reducător.

Foto nr. 1

Foto nr. 2

5. Determinarea extractului sec total şi a extractului
nereducător în cazul vinurilor – se aplică metoda
densimetrică, prin cântărirea vinului la 20o C în picnometru.
Extractul sec total sau substanţa uscată totală din vin reprezintă
totalitatea substanţelor care, în anumite condiţii fizice
determinate, nu se volatilizează. Extractul sec nereducător,
parametru caracteristic vinurilor, se află prin diferenţa dintre
extractul sec total şi zahărul reducător.
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Exemple din cazuistică
Întrebări ce pot fi formulate în actul de dispunere al
unei expertize sau constatări criminalistice sunt:
− care este concentraţia alcoolică?
− dacă două sau mai multe probe au compoziţii
asemănătoare?
a) Cazul a două probe de vin (foto nr. 3):
Caracteristici fizico-chimice
Concentraţia
Extract
Zaharuri
Probă alcoolică
nereducător, reducătoare,
(% vol. la
g/l
g/l
o
20 C)
proba 1
11,3
32,3
68,7
proba 2
11,1
31,9
69,0
Foto nr. 3

Concluzie: Cele două probe de
caracteristici fizico-chimice asemănătoare.

vin

prezintă

b) Cazul a două probe de băutură spirtoasă (brandy):
Probă

Concentraţia alcoolică
(% vol. la 20o C)

proba 1
proba 2

17,8
28,8

Conţinutul de
zaharoză
g/l
2,9
0,6

Concluzie: Cele două probe de băutură spirtoasă
prezintă caracteristici fizico-chimice diferite.
6. Identificarea unor coloranţi sintetici prin metoda
cromatografiei în strat subţire (CSS) se aplică în cazul
comparării culorii probelor în litigiu cu cea a probelor de
comparaţie. Colecţia de coloranţi ai SEFC este restrânsă,
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Foto n

însă, cuprinde coloranţii cei mai utilizaţi în industria
alimentară: tartrazină E102 (colorant galben), azorubin E122
(colorant roşu), ponceau 4R E124 (colorant portocaliu), sunset
yellow E110 (colorant galben), eritrozină E127 (colorant roşu),
amarant E123 (colorant roşu-violet), albastru patent E131
(colorant albastru), verde briliant E142 (colorant verde).
7. Identificarea tipului de colorant alimentar
(natural sau sintetic) – se aplică metoda extracţiei pe lână.
Coloranţii se extrag pe lână în mediu de acid acetic; după
clătire, coloranţii naturali se spală, iar cei sintetici rămân
impregnaţi în firele naturale; aceştia se developează de pe lână
în mediu amoniacal, urmând apoi identificarea lor prin CSS.
8. Identificarea colorantului caramel prin metoda
CSS – se aplică în cazul băuturilor colorate în brun. Metoda de
analiză se bazează pe reacţia de culoare cu rezorcina pe care o
dă hidroximetil-furfuralul (HMF) – produs secundar al arderii
zahărului în procesul de obţinere a caramelului. HMF este
extras din băutură cu eter etilic, iar reziduul rămas după
evaporarea la sec a fazei eterice, este tratat cu soluţie
clorhidrică de rezorcină. Apariţia culorii roşii indică prezenţa
HMF, deci implicit, a caramelului. O variantă a metodei constă
în aplicarea cromatografiei în strat subţire pentru extractele
eterice, avantajul fiind că se poate ilustra rezultatul în raportul
criminalistic (foto nr. 4).

Foto nr. 4
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9. Identificarea alcoolului prin spectrometrie în
infraroşu se aplică pentru a verifica dacă alcoolul de analizat
sau proba de băutură alcoolică conţine alcool etilic şi nu alcool
metilic, care ar putea pune în pericol sănătatea sau chiar viaţa
consumatorului. Proba se poate analiza ca atare în cazul unui
alcool etilic, sau, în cazul băuturilor slab alcoolice, se poate
analiza condensul primilor vapori rezultaţi în urma încălzirii
probei, care conţin un amestec de alcool şi apă
(figura nr. 1 – spectre IR).

alcool
etilic pur

alcool etilic
amestec
alcool
etilic şi apă

alcool
metilic pur

alcool metilic
apă

Figura nr. 1

10. Identificarea unor compuşi chimici toxici
(inclusiv a alcoolului metilic, propilic etc.) prin
gazcromatografie cuplată cu spectrometrie de masă. În
cazul unei suspiciuni, sau în cazul unei morţi suspecte ca
urmare a consumului unei băuturi alcoolice cu adaos de
substanţe toxice, proba se injectează în coloana unui
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gazcromatograf, unde, purtată de un gaz inert (heliu) se separă
în compuşii pe care îi conţine. În gazcromatograme, compuşii
separaţi sunt caracterizaţi de un anumit timp de retenţie pe
coloană şi înălţimea pic-ului (vârfului) atribuit, care este direct
proporţională cu concentraţia (figura nr. 2). Cu ajutorul
spectrometrului de masă, compuşii sunt scindaţi în fragmente
specifice şi apoi identificaţi în funcţie de masa acestora, în
biblioteci cu spectre de masă etalon.
Identificări

Gazcromatogramă

alcool metilic
din
amestec

alcool etilic
+
alcool

alcool metilic
etalon

alcool etilic
din amestec

Spectre de masă

alcool etilic
etalon

alcool etilic
din
amestec

Figura nr. 2

11.
Identificarea unor ingrediente prin
gazcromatografie cuplată cu spectrometrie de masă. În
rare cazuri, este de interes şi identificarea unor ingrediente ca,
de exemplu: esteri aromaţi, vanilină ş.a., pentru a demonstra că
acestea se regăsesc în băuturile alcoolice, conform celor
înscrise pe etichetele comerciale (figura nr. 3). SEFC nu deţine,
însă, metode analitice specifice pentru identificarea oricărui
ingredient.
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alcool etilic
etalon

Gazcromatogramă
compus identificat

compus
identi

vanilina
etalon

Spectru de masă

Identificare

Figura nr. 3

SEFC nu deţine metode şi aparatură pentru a determina
provenienţa alcoolului etilic (dacă este obţinut prin fermentare
naturală sau prin sinteză) şi nici pentru a face identificarea
materiei prime din care s-a obţinut prin fermentare (fructe,
legume sau cereale).
În prezent, alcoolismul este toxicomania cu
expansiunea cea mai mare în toate grupurile de populaţie
deoarece, prin consumarea repetată şi uneori masivă de băuturi
alcoolice reprezintă un flagel social („pandemie toxică”), motiv
pentru care etanolul este inclus în categoria „drogurilor
sociale”.
Riscurile consumului excesiv de băuturi alcoolice se
reflectă şi în plan judiciar-penal, prin faptul că aproximativ
50% din consumatori devin delincvenţi, incidenţa cea mai mare
având-o infracţiunile de violenţă domestică şi accidente rutiere.
Aşadar, Serviciul Expertize Fizico-Chimice (SEFC) din
cadrul Institutului Naţional de Criminalistică îşi aduce o
contribuție substanţială în sprijinul poliţiştilor din cadrul
serviciilor de combatere a infracţionalităţii economice, care,
prin utilizarea rezultatelor examinărilor şi analizelor de
laborator, pot realiza dosare solide, bazate pe argumente
ştiinţifice.
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vanilina
etalon

LECŢIA DE EDUCAŢIE FIZICĂ
Comisar-şef de poliție dr. Doru GALAN
Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Tipuri, caracteristici, finalitate
Despre importanţa pregătirii psiho-fizice se vorbeşte
încă de la apariţia celor dintâi forme de practicare specializată a
formelor de instruire în domeniul pregătirii fizice şi psihice.
Oricât de instruit şi/sau specializat pe un anumit domeniu ar fi
un subiect, dacă pregătirea psiho-fizică este precară, totul riscă
să fie un eşec.
Pe ce se bazează supoziţia noastră?
Pe faptul că, practic, un corp şi un psihic puternic este
garantul trecerii cu brio peste problemele profesionale,
operative sau cotidiene. Sintetizând, am putea afirma fără să
greşim că pregătirea psiho-fizică bună sau foarte bună este
eşafodajul pe care se grefează celelate caracteristici ale
individului. Starea de sănătate bună, optimismul, încrederea în
resursele proprii, adaptabilitatea la condiţiile de mediu sau la o
anumită situaţie operaţională etc. se obţin numai prin acordarea
unei atenţii deosebite sectorului în discuţie.
Iată de ce considerăm ca fiind interesant să tratăm
modul, oportunităţile şi caracteristicile pregătirii psiho-fizice.
Forma organizatorică de bază în activitatea de educaţie
fizică o constituie lecţia.
Cunoscând situaţia reală a condiţiilor de lucru, a
dotărilor materiale, ca şi disponibilităţile fiecărui student,
profesorul/instructorul îşi planifică activitatea de instruire ca şi
obiectivele ce trebuie atinse la finele fiecărei lecţii sau ciclu de
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instruire. Îndeplinirea acestor obiective implică strategii
diferite de la o etapă la alta sau de la un ciclu la altul.
Neîndeplinirea obiectivelor unui ciclu de lecţii se
repercutează negativ asupra pregătirii generale finale. De aceea
atragem atenţia asupra caracterului empiric al unor lecţii,
folosind argumente mai mult sau mai puţin întemeiate.
Tipuri de lecţii
Tipologia lecţiilor este dată de teme şi obiective
(sarcini, scopuri didactice). Există o bogată bibliografie de
specialitate, cu păreri aproximativ apropiate vizând tipurile de
lecţie. Vom trata concis cele mai adecvate tipuri de lecţii la
specificul activităţilor noastre.
Lecţia de acomodare – este întâlnită la începutul
perioadelor pregătitoare. Folosind mijloace cu caracter general,
aceste lecţii au rol de a obişnui subiecţii cu un anumit volum de
muncă, dar şi de a dezvolta posibilităţile anaerobe ale acestora.
Indiferent de vârstă (copii sau adulţi), acest tip de lecţie
necesită un tact, pasiune şi profesionalism din partea
specialistului domeniului.
Lecţia de învăţare – este aceea în care principala
sarcină este dată de dobândirea de noi deprinderi sau acţiuni
tehnico-tactice. Acest tip de lecţie ocupă o pondere însemnată
în cadrul procesului didactic, motiv pentru care se mai numesc
şi lecţii de instruire. Acest tip de lecţie are – practic – caracter
permanent, subiecţii asimilând noi şi noi cunoştinţe de la o
etapă la alta a procesului de studiu.
Lecţia de repetare – are ca principal obiectiv repetarea
suplimentară a cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite, în scopul
unei fixări cât mai durabile. Repetările într-un număr cât mai
mare, duc în final la apariţia automatismelor (vezi dictonul
Repetitio mater studiorum est!).
84

Totuşi, atragem atenţia asupra măiestriei prin care
cadrul didactic ştie să evite apariţia monotoniei, prin îmbinarea
judicioasă a temelor.
Lecţia de perfecţionare – este recomandată subiecţilor
care au atins un anumit nivel în cadrul procesului didactic. În
cadrul acestor lecţii se vor executa mişcări complexe, lecţii de
pregătire fizică generală şi specifică etc., cu scopul obţinerii
eficienţei maxime într-o situaţie similară activităţii operative.
Lecţia de verificare – are ca principal obiectiv testarea
subiecţilor în vederea aprecierii nivelului atins într-o anumită
etapă a pregătirii. Verificarea se poate face prin probe sau
norme de control.
Lecţia de recuperare sau de refacere – are ca principal
obiectiv – după cum sugerează şi denumirea, refacerea după
eforturile îndelungate. Pe lângă exerciţiile fizice cu intensităţi
scăzute, folosirea diferitelor jocuri de mişcare sau jocuri
sportive, folosirea mijloacelor balneo-fizio-hidroterapice (dacă
există posibilitatea) accelerează procesul de dezobosire.
Ordinul nr. 154/2004 evidențiază următoarele tipuri de
lecții: lecții de învățare, lecții de consolidare, lecții de
perfecționare, lecții de verificare, lecții mixte.
Structura lecţiei de educaţie fizică
Conceptul de structură a lecţiei de educație fizică a
evoluat permanent, de la împărţirea pe trei sau patru părţi, până
la acceptarea actuală a structurării lecţiei „pe verigi”.
Toate aceste (verigi sau părţi) sunt secvenţe de diferite
dimensiuni.
Verigile lecţiei de educaţie fizică sunt:
1. organizarea colectivului (de elevi, studenţi, militari);
2. pregătirea organismului pentru efort;
3. influenţarea selectivă a aparatului locomotor;
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4. dezvoltarea (sau educarea?) calităţilor motrice,
viteză sau îndemânare;
5. învăţarea,
consolidarea,
perfecţionarea
sau
verificarea deprinderilor sau/şi priceperilor motrice;
6. dezvoltarea (sau educarea?) calităţilor motrice forţa
sau rezistenţa;
7. „liniştirea”organismului (sau „revenirea după
efort”);
8. aprecieri asupra desfăşurării lecţiei sau „concluzii”
şi recomandări pentru activitatea viitoare1.
Fiecare verigă are obiective proprii şi durată diferită, iar
unele verigi pot „dispărea” din cadrul de desfăşurare a lecţiei.
Durata unei lecţii de educaţie fizică specifică
învăţământului universitar este de 90 min.
Obiectivele lecţiei de educaţie fizică au, cu
preponderență, caracter general/polivalent de pregătire, adică
nu ne interesează doar să ştim să alergăm, să şutăm/aruncăm la
poartă etc., ci ne interesează priceperile şi deprinderile pe care
le dezvoltăm şi care, în timp, să aibă posibilitatea de transfer
pozitiv spre cotidian şi/sau profesional.
Nu de puţine ori, în practică, întâlnim împărţirea lecţiei
pe părţi. Sunt deja consacrate împărţirea lecţiei pe trei părţi şi
pe patru părţi.
O lecţie în trei părţi cuprinde:
1. Pregătirea (încălzirea);
2. Partea principală (fundamentală) a
antrenamentului;
3. Finalul (sau, mai uzual, încheierea).
O lecţie în patru părţi cuprinde:
1. Introducerea;
1

După Cârstea Gheorghe – Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului,
Editura Universul, Bucureşti, 1993.
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2. Pregătirea;
3. Partea principală;
4. Finalul.
Tratarea succintă a fiecărei părţi corespunzătoare a
unei lecţii de educaţie fizică ne va oferi o imagine asupra
complexităţii şi importanţei abordării corespunzătoare.
Introducerea: Orice lecţie de educaţie fizică, după
ordonarea colectivului, continuă cu anunţarea temei (sau
temelor) lecţiei şi a obiectivelor acesteia; se va urmări captarea
atenţiei şi motivarea colectivului; acest lucru se va face cât mai
concis, cu un timbru vocal adecvat, fără ezitări sau bâlbâieli,
păstrând o postură demnă. Dacă există condiţii, este indicată
realizarea unor mici însemnări sau schiţe care să elucideze
eventualele neclarităţi.
Verificarea stării de sănătate a colectivului – reală, şi nu
formală în care toată lumea trebuie să ia poziţia „drepţi”,
indicaţiile metodice necesare celor cu accidentări minore, ca şi
eventualele indicaţii privind alcătuirea perechilor (dacă este
necesar), şi a formaţiei în general, reprezintă, de regulă, ultimul
pas în această parte a lecţiei.
Această parte a lecţiei nu va putea consuma mai mult
de 3-5 minute.
Pregătirea
(încălzirea)
reprezintă
unul
din
elementele-cheie ale lecţiei. Aceasta măreşte temperatura
corpului, stimulează activitatea (Sistem Nervos Central) SNC,
reduce timpul de reacţie motrică şi dezvoltă coordonarea,
îmbunătăţind performanţa motrică (Ozolin,1971).
Dincolo de prevenirea accidentărilor, încălzirea mai are
rol de motivare a subiectului, vizavi de efortul care urmează să
fie desfăşurat în lecţie, fiind alcătuită din două părţi: o încălzire
generală şi una specială. Încălzirea generală este responsabilă
de creşterea fluxului sanguin, mărind temperatura corpului,
care la rându-i stimulează centrii respiratori, conducând la o
creştere a oxigenării. Cantitatea mai mare de oxigen şi fluxul
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sanguin crescut măresc potenţialul de efort, ducând la creşterea
eficienţei exerciţiilor de executat.
În funcţie de temperatura ambientală, încălzirea poate
dura între 10-15 minute, mergând chiar spre 20-30 minute după
opinia unor specialişti (Bompa, 2001).
Este indicat ca în cadrul încălzirii să se efectueze
elemente şi structuri motrice, care se vor regăsi în lecţie, axate
preponderent pe mişcare.
Încălzirea specifică îl pregăteşte pe participantul la
lecţie pentru executarea elementelor specifice unei teme sau
acţiuni (de exemplu, încălzirea specifică înotului va fi diferită
faţă de cea specifică alergărilor); aceasta se va desfăşura
într-un ritm şi cu o intensitate apropiată de cea din partea
principală (fundamentală) a lecţiei.
Partea principală (fundamentală) a lecţiei: Obiectivele
lecţiei sunt realizate în timpul acestei părţi, unde participantul
învaţă exerciţii şi acţiuni tactice şi îşi dezvoltă calităţile
bio-psihice. Aceste obiective nu trebuie să fie mai mult de
două-trei pe lecţie, şi să fie în concordanţă cu obiectivele unei
anumite etape de instruire şi cu potenţialul subiecţilor supuşi
instruirii. Conţinutul acestei părţi a lecţiei depinde de gradul de
pregătire a participanţilor, de vârstă şi faza de pregătire.
Conducătorul lecţiei poate pune accentul pe tehnică,
dezvoltând în acelaşi timp calităţile biomotrice şi psihologice
necesare subiectului.
Este recomandat ca în prima fază a acestei părţi a
lecţiei – când participanţii sunt odihniţi, să se lucreze mai întâi
elementele tehnice şi tactice care cer precizie şi coordonare
deosebită; consolidarea elementelor şi deprinderilor dobândite
în lecţia anterioară, perfecţionarea elementelor şi tehnicilor
fundamentale ca şi modalitatea de transfer pozitiv spre
cotidian.
Exerciţiile şi metodele de dezvoltare a forţei şi/sau
rezistenţei vor fi abordate în finalul acestei părţi a lecţiei.
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Practica ne-a demonstrat că folosirea jocurilor de mişcare
îmbunătăţeşte considerabil randamentul lecţiei.
În fine, durata acestei părţi a lecţiei poate varia între
50-60 minute.
Partea finală a lecţiei (încheierea): Este cea în care se
reduce progresiv efortul din lecţie, pentru a se ajunge la starea
iniţială de repaus biologic şi psihologic.
Este partea în care priceperea conducătorului
antrenamentului/lecţiei, trebuie să se „împletească” cu
profesionalism, pasiune şi imaginaţie pentru a face dovada
măiestriei depline, unde trebuie să se ajungă treptat la o
activitate mai puţin solicitantă, din cel puţin două motive:
− întreruperea bruscă a efortului poate crea o stare de
disconfort
participantului,
antrenând
efecte
fiziologice şi psihologice negative;
− revenirea la calm, executată cu măiestrie, intensifică
ritmul de refacere, diminuând rapid nivelul de acid
lactic din sânge.
Dacă efortul din lecţie nu a fost foarte solicitant (sau
mai ales dacă a fost solicitant – în unele situaţii), efectuarea
unui joc sportiv – cu regulamentul adecvat sau uşor modificat,
nu fac decât să inducă o stare adecvată de relaxare şi
destindere.
Folosirea exerciţiilor de stretching şi masaj, în această
fază a lecţiei, sunt mai mult decât binevenite, având eficienţă
maximă.
În final, după aranjarea ţinutei şi ordonarea formaţiei,
urmează momentul afectat exprimării concluziilor lecţiei (cu
elementele pozitive şi negative), sugestiile şi eventual,
anunţarea temei pentru lecţia viitoare.
Această parte a lecţiei nu va depăşi 10 minute, cu
excepţia faptului când sunt probleme mai vaste de discutat cu
tot colectivul sau lecţii teoretice etc.
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Etapele predării unei tehnici distincte
În cele ce urmează ne vom referi la etapele predării
unei tehnici distincte specifice artelor marţiale, întrucât
pregătirea în acest domeniu nu urmăreşte doar dezvoltarea
anumitor deprinderi de autoapărare, cum consideră destul de
mulţi... profani, ci are implicaţii mult mai vaste în cadrul
pregătirii psiho-fizice. Etapele descrise mai jos, nu înseamnă că
ele nu se potrivesc şi oricărui alt exerciţiu sau model tehnic
corespondent altei discipline.
Formarea imaginii tehnicii de învăţat, cât mai aproape
de model, depinde de anumiţi factori, precum:
9 experienţa de predare a profesorului/antrenorului;
9 nivelul de pregătire psiho-fizică a participanţilor la
lecţie (ne referim la: vârstă, sex, capacitatea de
dezvoltare psiho-motrică, dezvoltare fiziologică);
9 baza materială disponibilă;
9 ambianţa locului unde se desfăşoară (dacă atenţia
participanţilor este sustrasă şi de alte activităţi,
atunci, cu siguranţă că eficacitatea procesului
didactic va fi redusă) etc.
Experienţa practico-teoretică ne îndreptăţeşte să
avansăm următoarea ordine de predare a unei tehnici:
1. enunţarea terminologică a tehnicii – motivaţia şi
oportunitatea tehnicii predate;
2. execuţia/demonstrarea integrală a tehnicii, cu viteză,
eficacitatea şi spectaculozitatea (dacă este cazul!); explicaţie
asupra eficienţei, particularităţilor şi situaţilor tactice de
utilizare (acest prim pas practic este necesar pentru captarea
atenţiei colectivului);
3. demonstrarea cu viteză redusă – „în reluare”;
4. demonstrarea cu viteză redusă din diverse unghiuri;
5. defalcarea/împărţirea tehnicii/procedeului, pe
părţi – dacă este cazul – pentru o mai uşoară înţelegere a
execuţiei;
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6. solicitarea redemonstrării de către un participant la
lecţie, pentru a verifica gradul de înţelegere a tehnicii;
7. execuţia de către întregul colectiv.
Trebuie remarcată necesitatea ca: explicaţiile să fie
scurte, clare, concise, captivante folosind un limbaj şi
terminologie în funcţie de vârsta practicanţilor şi nivelul
stadiului de instruire. De asemenea, plasamentul profesorului
are o importanţă covârşitoare.
Intervenţia şi corectarea spontană a erorilor duce la
evitarea fixării lor greşite pe scoarţa cerebrală.
Cerinţele unei lecţii de educaţie fizică
Ca o sinteză la aspectele subliniate mai sus, putem
menţiona succint cerinţele de bază ale unei lecţii:
− formarea unor priceperi şi deprinderi generale şi
specifice, cu posibilităţi de transfer în orice domeniu;
− transmiterea unor noţiuni clare şi concise despre
domeniul abordat;
− sistematizarea cunoştinţelor predate, într-o ordine
logică, uşor abordabilă şi uşor de reţinut;
− pentru creşterea eficienţei lecţiei, aceasta trebuie să
fie astfel concepută încât să fie interesantă, atrăgătoare şi
accesibilă, inclusiv prin folosirea materialului didactic modern:
schiţe, planşe, chinograme, înregistrări video, foto etc.;
− dezvoltarea deprinderilor de manifestare firească a
celor asimilate: practic, teoretic, chiar în scris sau desen etc.;
− asigurarea conexiunii inverse (feedback), prin
participarea activă a practicantului la lecţie;
− fiecare lecţie trebuie să aibă un scop instructiv şi
educativ.
Schematic aceste cerinţe arată conform diagramei de
mai jos.
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Oboseala şi indicaţii metodice în lecţia de educaţie fizică
Orice lecţie de antrenament/pregătire intensă are ca
efect fiziologic final oboseala SNC.
Fiecare ramură sportivă are o influenţă diferită asupra
fizicului şi psihicului practicantului. Uneori oboseala se
instalează încă de la începutul antrenamentului, dar
participanţii bine antrenaţi îi pot face faţă cu brio. O serie de
specialişti (Gandelsman şi Smirnov – 1970, citaţi de Bompa,
2001) afirmă că oboseala înregistrează două faze: latentă şi
evidentă.
Oboseala latentă poate să apară încă din primele
momente ale lecţiei, putând fi redusă prin alternarea
intervalelor de odihnă sau a tehnicilor (exerciţiilor) mai puţin
solicitante. Deja noi facem trimitere aici spre ceea ce se
numeşte odihnă activă şi odihnă pasivă. Prima formă de
odihnă este recomandată, în unele situaţii, mai ales când pragul
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de oboseală nu este foarte ridicat. Oboseala latentă este
binevenită – mai ales în sporturile de luptă, unde, printr-un
antrenament corespunzător, în aceste condiţii (de oboseală
latentă), se asigură un plus de energie pentru partea finală a
luptei.
Oboseala evidentă este mai uşor de combătut, de regulă
apelându-se la încheierea adecvată a lecţiei de antrenament şi
prin tehnici de refacere corespunzătoare.
Este binecunoscut că puterea unui stimul care
acţionează asupra SNC este determinată de intensitate, durată şi
– mai ales – de noutatea sa. Elementele noi, necunoscute,
inedite etc. stimulează SNC într-o mai mare măsură,
intensificând excitaţia centrilor nervoşi şi mărind lucrul
muscular şi consumul energetic. Acesta este unul din motivele
pentru care o abordare metodică şi sistematică a lecţiei de
antrenament este absolut necesară.
O intensitate ridicată a lecţiei impune o concepere a
acesteia într-un mod cât mai simplu şi invers, o intensitate mai
redusă, permite abordarea mai multor obiective pe parcursul
lecţiei respective. Lecţiile de antrenament vor fi astfel
concepute, încât să alterneze exerciţiile vizând realizarea
fiecărui obiectiv al pregătirii cu cele pentru grupele musculare.
Primele reduc monotonia, ultimele permit refacerea.
Dincolo de observarea directă a practicanţilor (gradul
de coordonare, abundenţa transpiraţiei, paloarea feţei, frecvenţa
respiratorie etc.), calea cea mai uşoară pentru a descoperi
reacţia participantului la un stimul este de a-i controla frecvenţa
cardiacă (FC).
Aceasta variază de la începutul până la sfârşitul lecţiei.
Dinamica ei variază în funcţie de intensitatea, durata şi
caracterul stimulului care, de regulă creşte la începutul lecţiei,
variază în cursul părţii fundamentale – în funcţie de procentajul
stimulilor de antrenament, intensitate, durată şi intervale de
repaus, urmând o scădere treptată spre finele lecţiei, ilustrând o
diminuare a efortului participantului la lecţie.
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După lecţie, FC este uşor ridicată faţă de nivelul
biologic normal, deoarece funcţiile organice au nevoie de ceva
timp pentru a se reface complet. Ritmul şi durata refacerii
depind de intensitatea lecţiei de pregătirea fizică şi de oboseala
practicantului.
Pregătirea pentru lecţia de educaţie fizică
şi conducerea acesteia
Pregătirea pentru lecţia de educaţie fizică din postura de
conducător a acesteia este o cerinţă obligatorie. Concretizând,
orice profesor sau conducător al unui proces de pregătire
psiho-fizică (în orice disciplină) trebuie să răspundă la
următoarele întrebări, înainte de lecţie:
„Ce voi face?”; „Cu cine voi face?”;
„Cu ce voi face?”; „Ce obiective am?”
Aceste întrebări retorice, dacă sunt analizate şi
soluţionate înainte de apariţia în faţa colectivului constituie
garanţia unei lecţii reuşite din toate punctele de vedere.
Raportându-ne la practica din domeniul educaţiei fizice,
dar şi din cadrul antrenamentului sportiv sau marţial, aderăm
total la aspectele subliniate de regretatul Ghe. Cârstea („Teoria
şi metodica educaţiei fizice şi sportului”, Editura Universul,
Bucureşti, 1993), care defineşte următorul algoritm de
pregătire şi conducere a lecţiei (comentat şi completat de noi):
• Pregătirea [pentru lecţie], care trebuie să cuprindă:
elaborarea planului/proiectului de lecţie; pregătirea
materialului şi instalaţiilor didactice; amenajarea
spaţiului de lucru.
• Conducerea [lecţiei] presupune respectarea unor
cerinţe, precum:
1. Predarea conţinutului lecţiei implică:
– explicaţia (sau povestirea) şi/sau demonstraţia
(nemijlocită, prin intermediul unor subiecţi mai avansaţi a
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tehnicii şi tehnologiei moderne etc.); EXPLICAŢIA este puntea
de legătură dintre discipol şi profesor. Ea trebuie să fie
adecvată nivelului de înţelegere a colectivului, scurtă, clară,
concisă, adaptând limbajul la cerinţele şi temei lecţiei şi –
uneori – poate fi însoţită de explicaţii sau comparaţii cu
elemente sau situaţii cotidiene cunoscute de colectiv.
Foarte important: conform normelor şi principiilor
didactice, explicaţia poate să preceadă, să însoţească sau să
urmeze demonstraţiei. Indiferent de momentul când este făcută,
trebuie făcută în aşa fel încât să fie inteligibilă – de preferat cu
faţa spre colectiv, folosind o intonaţie adecvată şi un limbaj
corespunzător.
– folosirea reglatorilor metodici; cele mai eficiente şi
adecvate metode de lucru, trebuie folosite pentru a obţine
maximum de randament în procesul didactic;
– observarea execuţiei subiecţilor, aprecierea acesteia
şi corectarea, atunci când este cazul, în vederea eliminării din
start a deprinderilor greşite (care se vor corecta foarte greu sau
deloc, după consolidare);
– crearea condiţiilor de aplicare în activităţile globale
sau de întrecere; aplicativitatea practică a celor învăţate,
crearea unor deprinderi complexe care să se regăsească în orice
domeniu, trebuie să reprezinte preocuparea celui care dirijează
procesul didactic.
2. Manevrarea (conducerea) colectivului reprezintă
cheia eficienţei unei lecţii; dacă „rupem” formaţia de „n” ori, o
deplasăm de la un aparat la altul într-o ordine ilogică şi
nejustificată (mai ales când lucrăm în aer liber şi există astfel
de aparate – moderne sau improvizate), alegem formaţii
inadecvate sau dispuse în neconcordanţă cu tema lecţiei
(„grămezi”, şiruri sau coloane care nu vor avea un câmp vizual
eficient la demonstraţiile – care de regulă – se fac în faţa
formaţiei) sau condiţiile atmosferice (cu faţa spre soare sau
spre vânt etc.), lipsa tratării diferenţiate (de exemplu, cei mai
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scunzi sau amotrici vor fi aşezaţi pe rândurile din faţă, pentru a
fi corectaţi mai des) etc., nu vom demonstra decât o slabă
cunoaştere a procesului pedagogic de predare.
3. Comanda atunci când este concisă, clară, folosind
[eventual!] o terminologie şi intonaţie adecvată, constituie
garanţia recepţionării şi executării întocmai a conţinutului de
învăţat, producând – în primul rând – un montaj psihologic
pentru ceea ce trebuie executat. Dimpotrivă, o comandă
„moale”, apatică, plictisită etc. nu va produce decât plictiseala
colectivului, instalarea monotoniei sau micșorarea atenţiei. O
terminologie [de origine] adecvată a denumirii tehnicilor,
urmată imediat de traducere şi motivare de ce tehnica X se
numeşte aşa şi nu altfel, de ce execuţia trebuie făcută într-un fel
şi nu în altul etc. creează conexiunile necesare unei bune fixări
şi executări.
4. Plasamentul reprezintă altă cerinţă esenţială în
cadrul procesului didactic. În domeniul educaţiei fizice şi
sportului – după părerea noastră, catedra sau pupitrul au mai
mult un rol decorativ decât funcţional. În aceste domenii, unde
trebuie să „armonizăm corpul cu spiritul”, rolul activ,
nemijlocit al profesorului reprezintă un aspect hotărâtor pentru
calitatea lecţiei. Dacă profesorul stă (uneori „prăbuşit”) pe un
scaun, calorifer, cu mâinile în buzunar în faţa formaţiei (atunci
când este îmbrăcat în ţinută sport) etc., ce să mai ceri
executanţilor să facă?
Atitudinile necontrolate, inestetice şi nedemne nu pot
atrage decât oprobriul colectivului sau duc la copierea spontană
a acestora, lucru extrem de nociv pentru calitatea procesului
didactic. Din contră, o atitudine, demnă, controlată, un
plasament corespunzător – de regulă, în faţa formaţiei – vor
duce la supravegherea atentă a subiecţilor, impunând astfel şi
executanţilor aceiaşi manieră demnă de lucru.
Am spus în faţa formaţiei, dar acest lucru nu este
obligatoriu. Dispunerea formaţiei de lucru în aşa fel încât să
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poată fi supravegheată cât mai eficient reprezintă de asemenea
un element esenţial. Profesorul/conducătorul lecţiei trebuie să
aibă un rol activ. Observarea, corectarea şi verificarea execuţiei
tuturor practicanţilor, continua „pendulare” printre ei,
sublinierile şi particularizările tehnice şi de execuţie duc la
creşterea randamentului didactic şi contribuie la implementarea
unui comportament adecvat.
5. Ţinuta – apărând în faţa discipolilor/subiecţilor într-o
ţinută demnă, impui automat aceleaşi cerinţe, fiind totodată, și
o formă de manifestare a respectului față de tine/ca persoană,
față de profesie, și nu în ultimul rând, față de cei care văd în cel
dinaintea lor un model.
Sintetizând cele de mai sus, exemplificăm grafic,
cerinţele care sunt necesare pentru pregătirea [profesorului]
pentru lecţia de educație fizică din prisma a două tipuri de
pregătire: apropiată şi depărtată.
Exemplificăm în Diagrama de mai jos, pregătirea
[profesorului] pentru lecţia de educaţie fizică din prisma celor
două caracteristici ale pregătirii: pregătirea îndepărtată şi
pregătirea apropiată.
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În lumina sublinierilor de mai sus, vom remarca că
lecţia de educaţie fizică reprezintă un proces complex de
pregătire, care implică un conţinut foarte vast de cunoştinţe
pedagogice, resurse materiale etc., cu finalitate clară:
constituirea unui sistem psiho-fizic redutabil, necesar fiecărui
individ pentru abordarea cu eficienţă maximă a activităţilor
cotidiente şi/sau profesionale.
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III
MANAGEMENT,
DEZVOLTARE PERSONALĂ
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GESTIONAREA CATHARSISULUI
ÎN GRUPUL DE ÎNVĂȚARE
PRIN METODE EXPERIENȚIALE
Comisar-șef de poliție Mariana AMBROZI
Subcomisar de poliție dr. Gianina MILITARU
Institutul de Studii pentru Ordine Publică

În fiecare zi trăim și ne gândim la experienţele pe care
le avem, la prieteni, vise, probleme, sentimente, adunate, peste
50.000 gânduri pe zi. Dar câte dintre acestea ne marchează sau
ne modifică existența? Unele ne creează anxietăți, altele ne
stresează, iar unele ne fac să ne simțim nesiguri, important
fiind să identificăm și să eliminăm, pe cât posibil, efectele
perturbatoare ale ritmului de viaţă alert asupra echilibrului
emoţional al individului și asupra performanţelor în activitatea
profesională.
Din punctul de vedere al gestionării emoțiilor, o
multitudine de studii din literatura de specialitate evidenţiază
consecinţele stresului asupra activităţii de muncă și
demonstrează faptul că, în climatul organizaţional, angajaţii
experimentează frecvent trăiri emoţionale negative, sentimente
de nesiguranţă, de anxietate, asociate cu pierderea sau
diminuarea autostimei etc.
Dacă un comportament agresiv se învață prin imitație și
exersare, atunci eliminarea lui se poate face prin
experimentarea unor alte trăiri, care reprezintă opusul
modelelor de conduită agresivă, iar educația trebuie să
stimuleze construirea instanțelor superioare interioare dotate cu
filtre anti-agresive, care să reducă la minimum apariția
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răspunsului la stimuli trigger. Acest lucru se poate realiza prin
învățare experiențială dirijată către eliberare tensională prin
catharsis.
Învățarea experiențială oferă șansa unei experiențe care
poate fi similară unui drum inițiatic sau unei aventuri care îți va
schimba viața. Ai șansa autodescoperirii datorită întâlnirii cu
celălalt, ceea ce poate însemna o provocare la creștere, la
autodezvăluire, la dezvoltare. Orice interacțiune cu fiecare
membru al grupului de învățare și cu formatorul reprezintă o
interacțiune esențială, care poate ajuta individul să se
descopere. Spre deosebire de un exercițiu, care poate fi pregătit
temeinic de formator și al cărui algoritm trebuie doar respectat
pentru a ajunge la final, o situație experiențială face posibilă o
întâlnire între subiect și o întâmplare care, acum, după ce a fost
trăită, devine parte din experiența lui de viață.
În sensul utilizat în psihoterapie, conceptul de catharsis
provine din greaca veche, de la Aristotel, care îl definea astfel:
„purificarea spiritului de idei şi emoţii primare prin urmărirea
unor astfel de idei şi emoţii jucate pe scenă” (Aristotel, 2015).
Catharsisul a fost recunoscut de-a lungul istoriei ca fiind o
experienţă vindecătoare, purificatoare şi transformatoare, fiind
utilizat în diverse domenii: medicină, literatură, teatru etc.
În anii 1890, în cercurile ştiinţifice ale Germaniei, ideea
de catharsis apărea în numeroase articole de specialitate.
S. Freud şi J. Breuer (Freud, 2007) au oficializat terapia prin
catharsis ca metodă terapeutică. Moreno (Moreno, 2009) a
preluat în psihodramă conceptul de catharsis pornind de la
accepţiunea lui Aristotel şi Freud, transformându-l într-o nouă
modalitate terapeutică. Atunci când un eveniment, un vis sau o
fantezie ale cuiva sunt puse pe scenă, clientul aduce în plan
conştient conflictul inconştient; „acolo se produce catharsisul şi
au loc eliberarea şi schimbarea pozitivă” (1946). Moreno crede
în puterea catharsisului de a reuni părţile separate ale
psihicului: conştientul şi inconştientul. Ceea ce urmărim prin
utilizarea catharsisului în scop formativ în cadrul metodelor
102

de învățare experiențială este restructurarea/modificarea
atitudinală, concomitent cu ventilarea emoțională legată de un
subiect.
În cadrul psihodramei se vehiculează larg existenţa a
trei modalităţi de manifestare a fenomenului de catharsis:
(1) în interiorul protagonistului;
(2) în interiorul eurilor auxiliare ce participă la
psihodramă;
(3) în auditoriu, prin identificarea cu acţiunea
scenarizată. Înțelegem, astfel, că eliberarea emoțională este
benefică nu doar subiectului, ci și celor care participă la
„descărcările” sale.
Considerând sesiunile de formare prin metode
interactive experiențiale drept adevărate scene pe care
evoluează și se pot modifica atitudinal subiecții, putem vorbi
despre existența (Blatner, 2000) a patru tipuri de catharsis,
întâlnite în mod curent în sesiunile de psihodramă:
1. Catharsis de abreacţie – conştientizarea şi
exprimarea liberă a trărilor reprimate anterior – este acel
catharsis experimentat în momentul în care cursantul se
întâlnește cu o situație, într-un studiu de caz sau joc de rol, cu
care s-a mai confruntat în viața reală.
2. Catharsisul de integrare – reinterpretarea cognitivă –
permite eliberarea energiei care odinioară fusese folosită pentru
a gestiona scindarea psihică – are rolul de a permite depăşirea
unui obstacol emoţional important, prin asocierea unor valenţe
cognitive noi, adaptative.
3. Catharsisul de incluziune – individul nu se mai simte
singur în situaţia sa de viaţă – permite subiectului înţelegerea
rolului social al subiectului.
4. Catharsisul de reconectare spirituală – persoana de
obicei descoperă un nou sentiment al locului său în lume –
înţelegerea rolului în spaţiul social este trăită cu detaşare şi
acceptare.
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Un catharsis de abreacţie poate avea efecte benefice
doar pe termen scurt (sau chiar să fie contraproductiv, în
funcţie de persoană), în timp ce un catharsis de integrare
produce modificări pozitive de profunzime în schema mentală
a persoanei, continuând ulterior să producă efecte şi la câteva
luni după ce a avut loc.
Catharsisul
semnifică
descărcarea
emoţională,
curăţarea de afectele „toxice”. Presupune o derulare în două
etape, prima (afectivă) de eliberare și alinare, a doua
(cognitivă) de integrare și ordonare. El nu constituie un scop în
sine, ci doar punctul de plecare pentru intervenţiile ulterioare.
Eliberarea emoţională ar rămâne ineficientă, fără un insight
cognitiv. Astfel, catharsisul are rolul de a expulza tot ce a
„înghiţit” protagonistul în mod traumatizant. E o etapă
necesară, pentru că protagonistul nu poate primi ceva
funcţional, când înauntru e plin de disfuncţional.
Astfel, în grupul de învăţare utilizarea metodelor
interactive are rolul de a provoca şi/sau întreţine catharsisul,
pentru a produce o trăire cât mai apropiată de situaţia reală,
astfel încât, prin mecanisme complexe cognitiv-afective,
înţelegerea situaţiei să fie posibilă şi totală. Totodată,
formatorul trebuie să accepte posibilitatea apariţiei acestei stări
psihice, să o orienteze către realizarea scopurilor didactice şi să
valorifice în avantajul individului şi „auditoriului” său. Nevoia
de ventilare emoţională apare atunci când nu a fost anterior
posibil acest fapt, iar retrăirea situaţiei cunoaşte o creştere
bruscă în intensitate, deoarece subiectul nu are posibilitatea de
a retrăi efectiv situaţia, are o „afacere neîncheiată”. Persoanele
care au dificultăţi în exprimarea emoţiilor au de câștigat mai
mult din stimularea emoţională, decât cei care sunt deja
expresivi sau supra-expresivi emoţional.
Subiectul cursant controlează conţinutul, forma și
intensitatea experienţei cathartice. Experienţele cathartice vor
fi precedate și urmate de mecanisme de control emoţional și
suport cognitiv care au drept scop realizarea insight-ului,
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integrarea, schimbarea perspectivei și reeducarea. Scopul
catharsisului este încurajarea exprimării în forma și intensitatea
dorite de subiect. O atenţie specială se va acorda siguranţei
fizice a protagonistului și a celorlalţi membri. În catharsis, prin
deblocarea emoţională se deschide calea către prelucrarea
cognitivă.
Catharsisul se poate exprima prin variante manifestări:
plâns, strigăte, suspine, transpiraţie, tremurat, ghemuire în
poziţie de fetus sau chiar dimpotrivă: râs, grimase etc. În timp
ce aceste afecte se manifestă, formatorul trebuie să păstreze o
atitudine de încredere, de aşteptare atentă. Este contraindicată
manifestarea de emoţii, precum: frică, entuziasm, furie sau
orice alte afecte care ar fi diferite de ceea ce face în mod
normal conducătorul în grup.
Gestionarea catharsisului de integrare – formatorul
este prezent ca un ghid, în timp ce subiectul îşi face munca
proprie, în felul propriu, cu asigurarea că participă complet la
fenomenele care au loc, că experienţiază aici şi acum.
Formatorul este acolo pentru a întări, nuanţa și valoriza
conștientizările. Pentru mulţi cursanţi este suficient să
conştientizeze că au ajuns pe „scenă” și au început să facă
ordine în haosul lor. Nu înseamnă că nu am atins scopul, dacă
nu am obţinut catharsis. Transformări semnificative se
întâmplă în timpul catharsisului: subiectul se eliberează din
închisoarea propriei minţi, şi viaţa sa se poate schimba în mai
bine în următoarele câteva luni.
Cele trei întrebări importante pe scenă sunt:
− Ce gândești?
− Ce simţi?
− Ce-ţi vine să faci?
Cele trei etaje trebuie aduse în balans. La anxios ne
axăm pe nivelul acţional, căci altfel rămâne blocat între
celalalte două etaje. La histrionic nu insistăm pe nivelul
emoţional, căci poate vorbi cu ușurinţă ore întregi fără a obţine
niciun câştig. E nevoie de atenţie la protejarea membrilor de
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eventuale accidente. Scopul este să-l protejăm pe cursant.
Întâlnirea experienţială poate fi una cu intensitate emoţională
sporită, poate fi o descărcare abundentă. Noi nu intervenim, ci
lăsăm să se producă. Catharsisul de integrare permite
depăşirea unor stări de umilire şi nedreptate.
David Kolb consideră experienţa un factor esenţial de
învăţare şi dezvoltare. În lucrarea sa, publicată în 1984, Kolb
încearcă să reconcilieze planurile teorie – practică într-un
model structural al învăţării, avansând ideea că procesul de
învăţare experienţială este un ciclu compus din patru etape:
1) experienţa concretă;
2) observaţie şi reflecţie cu privire la experienţă;
3) formarea conceptelor abstracte şi a generalizărilor ca
urmare a experienţei trăite şi a observaţiilor pe
marginea acesteia;
4) elaborarea ipotezelor şi experimentarea privind
implicaţiile conceptelor abstracte în situaţii noi.
Verificarea ipotezelor în situaţii reale conduce la noi
experienţe şi ciclul poate să reînceapă.
Conform teoriei lui Kolb, învăţarea experienţială
cuprinde ca dimensiuni structurale fundamentale: trăirea
emoțional-cognitivă a experienței și transformarea. Fiecare
dimensiune determină două moduri de învăţare diferite.
1. Trăirea emoțional-cognitivă a experienței permite
sesizarea tuturor aspectelor experienței, de la aprehensiune
(teamă vagă, neliniște), când cursantul se bazează pe elemente
tangibile și resimțite ale experienței imediate, la
comprehensiune (înțelegere), când cel ce învață se sprijină pe
reprezentările sale mintale și pe interpretarea sa teoretică
pentru a sesiza experiența actuală. Aprehensiunea este
caracteristică experienței concrete, iar comprehensiunea este
caracteristică unei conceptualiări abstracte;
2. Transformarea se realizează în două moduri: ca
reflecţie interioară, fiind caracteristică observaţiei supuse
reflecţiei şi prin extensie, ce constă într-o manipulare a lumii
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exterioare prin experimentare activă. Cele două moduri de
transformare se aplică atât cunoştinţelor dobândite prin
aprehensiune concretă, cât şi celor ce rezultă dintr-o
comprehensiune abstractă.
Stilurile de învăţare descrise de Kolb sunt următoarele:
convergent, divergent, asimilator şi acomodator. Stilul de
instruire se dezvoltă pe parcursul adolescenţei şi maturităţii,
graţie interacţiunii individului cu mediul înconjurător, cu
experienţe noi.
După Kolb, asimilarea cunoaşterii se realizează prin
experienţe personale şi generate de mediu. Învăţarea din
experienţă poate avea loc dacă subiecții îndeplinesc patru
condiţii:
1) Cursantul poate şi se implică activ în experienţă.
2) Cursantul este capabil să reflecteze asupra
experienţei.
3) Cursantul posedă abilităţi analitice pentru a
conceptualiza experienţa.
4) Cursantul este capabil să ia decizii şi are abilităţile
de a rezolva probleme utilizând noile idei rezultate
din trăirea experienţei.
Majoritatea educatorilor înțeleg rolul important în
învățare al trăirii experiențelor. Rolul emoțiilor și sentimentelor
în învățarea din experiență constituie o parte importantă a
învățării experiențiale. Aceasta încurajează subiecții să se
implice direct în experiențe, iar apoi să reflecteze asupra a ceea
ce au trăit, utilizându-și abilitățile analitice, în sensul înțelegerii
și valorificării comportamentale a informațiilor activate
experiențial.
În reflecția asupra a ceea ce au trăit, formatorul poate
utiliza Modelul celor cinci întrebări:
− Ce ai aflat despre... ?
− Ce s-a întâmplat... ?
− Se întâmplă așa în realitate?
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− De ce crezi că s-a întâmplat așa?
− Cum vezi tu situația asta?
Aceste întrebări adresate de către formator au rolul
de a declanșa ciclul de învățare al lui Kolb, se adresează
progresiv, în funcție de experiența de viață cunoscută și
îndreaptă ușor grupul către o reflectare critică asupra situației
experimentate. De asemenea, acestor cinci întrebări de bază li
se pot alătura și altele, cum ar fi: Ce ai simțit când ai
citit/văzut/aflat/experimentat asta? La ce te-ai gândit în acel
moment? La cine te-ai gândit atunci? etc.
Pentru formatori, putem formula câteva sugestii pentru
a faciliata gestionarea catharsisului în grupul de lucru:
− Practică ceea ce susții/promovezi!
− Cunoaşte grupul cu care lucrezi!
− Înţelegeți propriile limite, stereotipuri şi trăiri şi
atenţie la ce transmiţi grupului, în calitate de
facilitator/formator!
− Nu uita că limitele intervenţiei tale în calitate de
formator/facilitator sunt date de caracteristicile
fiecărui grup!
− Fiecare individ trăieşte experienţa de învăţare în mod
diferit. Fiecare cursant trebuie încurajat să se
descopere şi să îşi analizeze trăirile.
− Întotdeauna trebuie definit rolul pe care îl ai faţă de
grup!
− Obiectivele trebuie urmărite, dar nu trebuie uitat că
este foarte greu să produci repede o schimbare.
− Formatorul trebuie să-şi dorească în primul rând nu
să schimbe societatea, ci să-i ajute pe oameni să se
adapteze societăţii, îndeplinind astfel un rol de
reglare socială (Benigno Caceres, 1984).
− Poți fi mijlocul de transformare şi schimbare a
societăţii, deoarece stă în puterea oamenilor să
interacţioneze cu mediul în care trăiesc şi să îl
transforme.
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Factori de care trebuie să țină seama formatorul în
lucrul cu grupul:
− particularităţile de vârstă ale cursanţilor;
− interesele lor;
− experienţa personală a cursanţilor;
− structura de personalitate;
− capacitatea sau dorinţa de a împărtăşi din experienţă;
− capacitatea de a învăţa din experienţe noi;
− setul de valori personale, atitudini, stereotipuri,
prejudecăţi etc.;
− nivelul dezvoltării atitudinilor de toleranţă, respect,
discriminare, acceptarea diversităţii în diferite
domenii, excluderea socială.
Învăţarea experienţială este o învăţare de grup. Numai
confruntarea propriei experienţe cu cea a altora poate facilita
conştientizarea propriilor probleme, explorarea propriilor valori
şi atitudini şi luarea deciziilor. În contextul unui astfel de grup
de lucru „abordarea pragmatică a problemelor umane oferă
membrilor promisiunea dezvoltării emoţionale, precum şi
posibilitatea de a adăuga noi sensuri vieţii lor” (Ionescu G.,
1990). Grupul oferă o experienţă psihologică şi educativă
extrem de benefică, datorită întâlnirii cu celălalt, încrederii şi
deschiderii, precum şi posibilităţii de exprimare. În cadrul
grupului se produce o anumită dinamică a relaţiilor
interpersonale, care favorizează dezvoltarea unor procese
psihice de grup: universalitatea, coeziunea şi cooperarea,
identificarea cu ceilalţi şi cu problemele lor, autoidentificarea,
transferul de ataşament inconştient. În grup se manifestă
spontaneitatea, care este influenţată de o serie de factori
importanţi: reţeaua de relaţii afective în care subiectul este
implicat încă de la începutul funcţionării grupului; sentimentul
de încredere şi siguranţă.
Atmosfera experienţială – pentru reuşita învăţării, este
necesar de a crea o atmosferă securizantă şi impregnată
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afectiv. Atmosfera creată de la început va influenţa în mare
măsură succesul sau eşecul învăţării. Pentru ca procesul de
învăţare să fie o experienţă evolutivă, el trebuie să se efectueze
în funcţie de experienţa cursantului, de ideile, atitudinile,
sentimentele, credinţele şi valorile sale. Dacă cursantul are
posibilitatea să-şi conştientizeze propria experienţă, să o
verifice şi să o corecteze, armonizând-o cu propriul său
comportament, atunci este de presupus că el va evolua spre o
mai mare autonomie şi responsabilitate. Membrii grupului,
pentru a-şi expune propriile păreri în mod deschis, au nevoie
mai întâi să-i cunoască pe ceilalţi, să capete încredere în ei.
Aceasta presupune „un context de relaţii umane pozitive,
favorabile conversaţiei şi exprimării Eului, relaţii lipsite de
ameninţare sau de sfidare” (Mitrofan I., 1997). Libertatea
experienţială este una dintre condiţiile esenţiale ale învăţării
experienţiale. Ea constă în faptul că elevul se simte liber să se
recunoască pe sine aşa cum este. El nu este obligat să-şi
deformeze sau să nege opiniile şi atitudinile pentru a se feri de
evaluări şi judecăţi normative. Prin urmare, pe lângă securitate
şi căldură, climatul psihologic, care-i oferă elevului
sentimentul libertăţii totale de a se explora pe sine, trebuie să
fie impregnat de înţelegere empatică, toleranţă şi respect.
Această atmosferă experienţială stimulează mecanismele de
proiecţie, identificare şi expresie.
Metode şi tehnici specifice învăţării experienţiale –
pentru desfăşurarea corespunzătoare a dialogului în grup se
utilizează numeroase metode şi tehnici specifice (Usaci D.,
2003), însă amintim doar câteva, cele mai frecvente:
1. Pretextul de dialog. Pentru captarea atenţiei
membrilor grupului asupra temei de discutat, discuţia poate fi
orientată spre un subiect incitant, controversat, despre
care toată lumea are un punct de vedere sau discuţia
poate debuta pornind de la un articol de ziar, un pliant, un scurt
film etc.
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2. Brainstormingul este o metodă utilă pentru a obţine
cât mai multe idei şi soluţii posibile. El poate debuta cu o
întrebare deschisă pentru care nu există un răspuns anume.
Toate părerile se consemnează pe o foaie sau pe o tablă.
Trebuie acceptate toate ideile fără comentarii sau critici.
Formatorul poate participa el însuşi cu propriile idei. Astfel,
toţi membrii grupului se simt valorizaţi şi fiecare are o şansă să
participe. Apoi, ideile se pot grupa pe categorii şi constituie un
suport de dialog pe această temă.
3. Rundele sunt modalităţi prin care fiecare cursant are
şansa de a participa la dezbateri şi de a îmbogăţi o idee. Se cere
fiecărui membru al grupului să scrie pe o hârtie, care circulă în
cerc, o propoziţie pe o temă anume. Hârtiile circulă în cerc pe
la fiecare membru al grupului, care completează fiecare
propoziţie cu propriile opinii, păreri, temeri, convingeri etc. Nu
trebuie făcute comentarii asupra părerilor fiecăruia în timpul
desfăşurării rundei, iar cursanții trebuie să-şi exprime liber
părerile fără a se lăsa influenţaţi de cele ale celorlalţi.
Rezultatele rundei vor fi supuse analizei şi interpretării de către
întregul grup.
4. Subgrupurile. Cuprind 2-6 persoane care dezbat o
anumită problemă, o anumită perioadă de timp, de 8-10 minute,
rezultatele activităţii lor fiind discutate ulterior la nivelul
întregului grup;
5. Jocul de rol constă în dramatizarea spontană a unei
situaţii, în care cursantul poate juca rolul altei persoane,
încercând să înţeleagă ce simte aceasta în situaţia respectivă,
sau poate juca propriul său rol. Jocul de rol este un
mijloc pentru a dezvolta abilităţi sau pregăti pentru un
eveniment viitor. Această tehnică stimulează proiecţia şi
expresia, dar utilizarea ei impune precauţii, mult tact
şi sensibilitate, deoarece ea implică subiectul cu trăirile,
sentimentele, temerile, atitudinile şi valorile sale, iar
posibilele comentarii şi ironii ale celorlalţi pot avea efecte
negative.
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6. Arta Povestirii (Storytelling) – este o metodă ce
pornește de la o poveste, un mesaj, o valoare, un principiu ce se
dorește a fi transmis, nu pentru a fi copiat, ci pentru a fi înțeles,
explorat și apoi adaptat în manieră persoanală de fiecare
ascultător în parte. Ea implică trei elemente esențiale: povestea,
povestitorul și publicul. Storytelling este o metodă participativă
ce implică publicul în toate etapele.
7. Delivering Life – metoda constă în identificarea unor
nevoi și provocarea unor evenimente memorabile prin care
aceste nevoi sunt împlinite. Este asemănător unui flashmob,
diferența constând în faptul că este un eveniment care îi face pe
spectatori actori și îi instigă la participare, scopul acțiunii fiind
unul de evidențiere a nevoilor existente în diferite comunități
sau grupuri sociale și conștientizarea și sublinierea lor în fața
celor care nu le observă.
Caracteristicile învățării experiențiale:
• Asigură o implicare activă a cursantului (nu este un
receptor pasiv).
• Se bazează pe experienţele cursantului.
• Relaţionează
exerciţiile propuse în cadrul
programului la experienţele participanţilor, trecute sau
potenţial-viitoare.
• Creează o atmosferă de rezolvare a problemelor.
• Asigură un dialog activ între cursant şi trainer.
• Implică reflecţia activă (învăţarea este eficientă după
ce reflectăm asupra situaţiei la care am participat).
• Situaţiile/problemele sunt abordate din perspectiva
cursantului, nu a trainerului.
• Învăţarea este experienţială atunci când experienţa
umană face parte din procesul de învăţare.
• Învăţarea începe cu ideile şi conceptele cursantului;
nu există un „profesor” care să citească din cărţi.
• Învăţarea experienţială este învăţarea prin care
cursantul face ceva – nu doar să se gândească la ceva.
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• Experienţele personale şi dezvoltarea personală sunt

valorizate în sala de curs.
• Evaluarea motivelor interne şi externe – evaluarea
este considerată a fi o experienţă de învăţare pe care cursanţii
învaţă să o aplice pe ei înşişi.
• Înţelegerea întregului şi analiza componentelor –
cursanţii vor înţelege conţinutul prin analiza surselor primare şi
a experienţelor personale, relaţionate la aceste surse.
• Învăţarea experienţială este organizată în jurul
experienţei – experienţele anterioare ale cursanţilor sunt luate
în considerare încă din faza de proiectare a cursului.
• Este o învăţare bazată pe percepţie, nu pe teorie –
învăţarea experienţială stimulează abilităţile cursanţilor de a
motiva şi explica un subiect, din perspectivă proprie, decât să
recite „operele” unui expert în domeniu.
• Învăţarea este centrată pe fiecare persoană în
parte – se pune accentul pe învăţarea personală în cadrul
grupului.
• Trainerul/formatorul trebuie să aibă dezvoltate și
exersate abilitățile de gestionare a stărilor cathartice și a
situațiilor experiențiale care pot denatura în sensul accentuării
tendințelor agresive.
De exemplu, poate fi utilizată pentru studiul de caz, în
grupul de cursanți, următoarea situație:
Două tinere musulmane au fost agesate pe stradă joi
după-amiază de un grup de tineri. Incidentul a avut loc pe
Calea Moşilor din Bucureşti, iar victimele susţin că atacul a
avut un mesaj clar anti-musulman, transmite TVR. Părinții
celor două fete în vârstă de 18 ani susţin că ele se plimbau, în
momentul în care un bărbat a ieşit dintr-un restaurant, le-a
ameninţat şi le-a smuls vălurile. Agresorului i s-au alăturat un
bărbat şi trei femei care au început să le insulte pe tinerele
musulmane. Unul dintre atacatori ar fi pulverizat spray
lacrimogen spre ochii fetelor şi le-ar fi tăiat pe mâini cu un
cuţit.
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Vă rugăm să discutaţi evenimentul în grupul de lucru
astfel încât să răspundeţi la următoarele cerințe:
− Identificaţi forma de violenţă descrisă în acest caz.
Consideraţi că incidentul reprezintă violenţă de gen?
Motivaţi răspunsul.
− Identificaţi grupul vulnerabil din care fac parte
victimele. Explicaţi vulnerabilitatea acestora sau
factorii care au făcut posibilă agresiunea.
− Cum ar putea interveni un agent de poliţie, dacă
ipotetic, ar fi asistat la un astfel de incident?
− Ce poate face o femeie aflată într-o situaţie similară
pentru a se proteja?
Pentru a oferi mai multe informații despre caz, se pot
viziona relatările TV, declarații ale șefilor comunității
musulmane etc. Este de așteptat ca unele dintre reacțiile
cathartice ale membrilor grupului să vizeze:
− Atacuri suferite de femeile din grup.
− Agresiuni generate de prejudecăți și stereotipuri
sociale.
− Manifestări agresive colective.
− Posesia de arme etc.
Chiar dacă discuțiile tind să se deplaseze către alte
subiecte, formatorul trebuie să permită ventilarea emoțională a
membrilor grupului, să valorifice emoțiile create de situație, să
le direcționeze către ceea este important pentru scopul lecției.
În cadrul ISOP, temele privind respectarea drepturilor
fundamentale ale omului reprezintă o componentă esențială a
pregătirii polițiștilor care pășesc pragul Institutului, pentru a
participa la diferitele programe de formare.
Fie că este vorba despre ofițeri sau agenți încadrați din
sursă externă – aflați la începutul carierei polițienești, fie că
este vorba de polițiști care își schimbă specialitatea, de
participanți la cursul de capacitate sau chiar de polițiști locali,
cu toții parcurg în curriculum de formare și teme privind
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respectarea drepturilor omului. Și vorbim aici de de
aproximativ 4.000 de polițiști, care în perioada 2011-2016 au
parcurs aceste programe în cadrul ISOP.
Indiferent de categoria de curs, aceste teme suscită un
viu interes și polarizează multe emoții, în funcție de metodele
de pregătire folosite. Pentru facilitarea transferului de
informații se folosesc uneori metodele de tip expozitiv
(explicaţia, prelegerea, instructajul, povestirea, descrierea etc.),
însă deoarece în cazul folosirii lor procesul se desfășoară la
nivel cognitiv, cu minimă implicare emoțională, aceasta duce la
transmitere și înțelegere a unui bagaj mare de informații și mai
puțin la schimbare de atitudini și comportamente. De aceea,
metodele mai des utilizate sunt cele de tip interactiv (exercițiul,
jocul de rol, problematizarea, studiul de caz, învățarea
experiențială etc.). Aceste metode favorizează aspectul
formativ al educației, cursantul participând efectiv și susținut în
proces, iar formatorul reușește să ajungă la cursant, atingând
atât obiective de ordin cognitiv, dar și obiective de ordin
socio-afectiv (dezvoltarea abilităților de comunicare, a
spiritului de echipă și de colaborare, creșterea încrederii în
sine, creșterea abilității de autoreflecție).
Pentru că, să nu uităm, așa cum spunea unul din
președinții americani, John Adams, (1797-1801): „Obiectivul
educației este acela de a te transforma într-un om mai bun și
util societății”.
Putem spune și noi, deci, că dincolo de procesele care
au loc la nivel cognitiv, programele de formare trebuie să aibă
un rol definitoriu în transformarea atitudinii participantului la
curs și generarea de noi comportamente, în acord cu
competențele propuse a fi achiziționate.
Una din metodele interactive des folosite în cadrul
tematicii de referință este studiul de caz. Cursantul este
confruntat astfel cu o situație autentică, din viața reală, urmând
ca prin observare, înțelegere, interpretare, implicare
emoțională, să obțină atât informații noi, cât și o schimbare
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atitudinală și comportamentală. De altfel, atunci când este
implicată și emoția, schimbările produse depășesc aceste
niveluri, fiind posibil să apară noi convingeri sau chiar
modificări în ierarhia unor valori personale.
Această metodă plasează cursanții în realitatea concretă
și le permite să se implice activ în discuții, să lucreze în echipă,
să aibă inițiativă și să-și asume responsabilitatea rezolvării
cazului și de aceea este aplicată cu succes în cadrul predării
temelor de referință, având bune rezultate ca și proces
formativ. Ea presupune însă și lucrul cu emoții, buna
gestionare a acestora în cadrul procesului și utilizarea acestora
în obținerea unei schimbări de atitudine.
De asemenea, în cadrul ISOP se desfășoară începând cu
anul 2010 – cursul de prevenirea și combaterea tuturor
formelor de discriminare și începând cu anul 2011 – cursul de
prevenirea torturii și a relelor tratamente, inumane sau
degradante, programe la care au participat până acum
aproximativ 500 de cursanți.
În cadrul acestor cursuri este folosit conceptul de
„bibliotecă vie”, polițiștii participanți la curs interacționând cu
persoane invitate și care fac parte din anumite grupuri
vulnerabile: foști consumatori de droguri, persoane care au fost
victime ale violenței domestice sau ale violenței de gen,
persoane LGBT.
Folosirea acestei metode (interactive) reprezintă o
experiență importantă pentru cursanți, cu multe implicații
emoționale și schimbări mari, care se produc la nivel de valori,
convingeri, atitudini și comportamente și care duc la schimbări
reale la nivel de mediu, atunci când polițistul se reîntoarce în
structura din care face parte.
Pregatirea orei și securizarea cadrului interacțiunii
cuprinde atât pregatirea contextului de curs – pentru ca
interacțiunea cu persoana invitată ca „bibliotecă vie” să aibă
loc în momentul în care cursanții au deja cunoștințele,
abilitățile și comportamentele necesare derulării experienței în
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bune condiții pentru toți cei implicați. Cursanții sunt pregătiți
cu privire la ceea ce vor experimenta, având în momentul
interacțiunii informații cu privire la: persoana prezentată ca
„bibliotecă vie”, organizația din care aceasta face parte, cazul și
experiența acesteia.
Instructorul/formatorul stabilește regulile privind
interacțiunea (cursanții sunt instruiți să folosească un limbaj
civilizat și să nu pună întrebări personale, intime sau care
depășesc o limită acceptată social).
Se pot folosi exerciții pregatitoare de tip reflecție
personală sau jurnal reflexiv.
(Exemplu: Cât de ușor ne-ar fi nouă să vorbim despre
ce facem în intimitate sau să vorbim despre o experiență
puternic emoțională pe care am traversat-o?).
Ulterior, este necesară stabilirea cadrului și cu persoana
invitată, care trebuie să știe cine este publicul-țintă, care este
legea și care sunt limitele acesteia.
De obicei, persoana care acceptă invitația de a participa
ca „bibliotecă vie” are nevoia de a se simți în siguranță,
înțeleasă și acceptată.
Securizarea și pregătirea cadrului este extrem de
importantă pentru crearea în clasă a unei experiențe pozitive,
din care fiecare să învețe: victima – că polițistul are la
dispoziție instrumente și proceduri conform legii și nu poate
depăși limitele acesteia, polițistul – să înțeleagă starea
emoțională a victimei și tot contextul producerii faptelor în
cazul prezentat, ceea ce duce în cele mai multe situații, la o altă
atitudine față de aceasta. Deseori, emoția implicată duce chiar
la modificarea unor valori, ajută la fixarea de noi convingeri,
făcând ca noile atitudini și comportamente să devină o
constantă în viața profesională a polițistului.
Importantă este și procesarea ulterioară a experienței cu
cursanții, prin folosirea exercițiilor de tip reflecție personală
sau a jurnalului reflexiv, accentul fiind pus pe partea de
aplicabilitate – cu ce pleacă din experiența parcursă și ce va
aplica în viața sa profesională.
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De altfel, chestionarele de feedback aplicate polițiștilor
care au participat la aceste cursuri, arată că participanţii au fost
motivaţi de prezenţa reprezentanţilor diferitelor organizaţii
implicate în derularea cursului, iar speţele prezentate au fost
îndelung dezbătute şi analizate din mai multe perspective.
Cursanţii au mai apreciat că metodele de predare utilizate au
facilitat procesul de învăţare, în special prezenţa unor invitaţi
aparţinând categoriilor aflate la risc de discriminare (persoane
LGBT, persoane care au consumat droguri, persoane de etnie
romă care lucrează în comunităţile de romi) care au împărtăşit
din experienţele lor de viaţă, au expus dificultăţile cu care se
confruntă şi aşteptările pe care le au de la lucrătorii de poliţie.
De asemenea, au apreciat informaţiile și situațiile prezentate ca
fiind relevante pentru activitatea lor, s-au declarat mulţumiţi de
cunoştinţele dobândite şi au apreciat atmosfera din clasă care a
facilitat comunicarea deschisă şi exprimarea diferitelor puncte
de vedere faţă de subiectele dezbătute, unele dintre ele destul
de sensibile. Participanţii au descris sesiunile de formare ca
fiind „interactive”, „antrenante” şi „de noutate”, considerând că
aceste programe de formare sunt utile pentru pregătirea
profesională a poliţiştilor, aduc informaţii de actualitate şi
deschid perspective noi de colaborare cu diferite organizaţii
neguvernamentale, fiind totodată şi adevărate cursuri de
dezvoltare personală.
Având în vedere opiniile participanților la aceste
cursuri, a formatorilor implicați în facilitarea acestora și
adăugând experiența noastră personală, considerăm că
metodele interactive de predare sunt foarte eficiente și au
rezultate foarte bune în predarea temelor privind respectarea
drepturilor omului, însă merită reținut că desfășurarea orelor de
curs trebuie să fie extrem de bine pregătită, iar instructorul să
posede reale abilități de comunicare, empatie, o bună
cunoaștere a propriei persoane și abilități de gestionare a
emoțiilor și prevenire a situațiilor conflictuale.
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INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ
ÎN ACTIVITATEA MANAGERIALĂ
Inspector principal de poliție Irina CĂLINESCU
Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Una dintre responsabilităţile fundamentale ale unui
lider este aceea de a induce trăiri pozitive celor pe care îi
conduc. Acest lucru se realizează atunci când un lider creează
rezonanţă – un izvor de elemente pozitive care eliberează tot ce
este mai bun în oameni. Din acest punct de vedere, se poate
spune că rolul de bază al conducerii are şi o latură emoţională.
De această dimensiune a activităţii de conducere depinde şi
modul de funcţionare a celorlalte lucruri pe care le întreprinde
un lider. Inteligenţa emoţională (înţelepciunea cu care ne trăim
emoţiile) are un rol esenţial în procesul de conducere. O
conducere bazată pe inteligenţă emoţională presupune
scoaterea în prim-plan a acesteia. În acest articol vor fi
prezentate atât motivele pentru care conducerea care aplică
inteligenţă emoţională generează performanţă, cât şi calea de a
folosi puterea inteligenţei emoţionale.
Din cadrul teoriilor manageriale face parte şi modelul
conducerii bazate pe inteligenţă emoţională. Noile descoperiri
din domeniul cercetărilor asupra creierului arată faptul că
stările de spirit şi acţiunile liderilor au o influenţă foarte
puternică asupra celor pe care îi conduc. Conducerea axată pe
inteligenţă emoţională are puterea de a inspira şi stimula
entuziasmul, de a susţine motivaţia şi devotamentul oamenilor.
Pe de altă parte, o conducere toxică poate să dăuneze
atmosferei emoţionale de la locul de muncă.
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Liderii adevăraţi ne inspiră şi stimulează tot ce este mai
bun în noi. Dacă încercăm să înţelegem de ce sunt atât de
eficienţi ne gândim la strategie, viziune, idei percutante. Însă
există şi o realitate paralelă: adevăraţii liderii fac uz de emoţii.
Cei mai buni lideri se deosebesc de ceilalţi prin faptul că
înţeleg rolul important pe care îl joacă emoţiile la locul de
muncă – nu numai în privinţa unor aspecte clare, precum
rezultate mai bune, ci şi în privinţa unor elemente intangibile
extrem de importante, cum sunt moralul ridicat, motivaţia şi
devotamentul.
În istorie liderilor le este atribuit un rol emoţional
primordial. Fără îndoială că primii lideri din istoria umanităţii –
fie că este vorba de şefii de trib sau de preotese – şi-au
consolidat poziţia şi datorită modului lor de a se impune la
nivel emoţional. În toate culturile, liderul oricărui grup uman a
fost întotdeauna cel la care ceilalţi au căutat sprijin şi
consiliere, atunci când s-au confruntat cu nesiguranţă sau cu
ameninţări. Din acest punct de vedere liderul este considerat
călăuza emoţională a grupului.
În organizaţiile moderne, responsabilitatea emoţională
primordială face parte din multiplele obligaţii ale conducerii:
canalizarea emoţiilor colective într-o direcţie pozitivă şi
îndepărtarea poluării create de emoţiile toxice.
În orice grup uman liderul influenţează emoţiile tuturor.
Dacă emoţiile oamenilor sunt direcţionate către entuziasm şi
optimism, apar performanţele; dacă sunt sădite răutatea şi
anxietatea, aceştia vor avea un randament scăzut. Acest fapt
pune în prim-plan un alt aspect important al conducerii bazate
pe inteligenţă emoţională: efectele sale transced îndeplinirea
unei sarcini. Subalternii îşi doresc de la lider un mediu
emoţional încurajator – aşteaptă empatie. Atunci când liderii
folosesc emoţiile într-o manieră pozitivă ei obţin ce este mai
bun de la oameni. Acest fenomen poartă numele de rezonanţă.
Atunci când emoţiile sunt canalizate într-o direcţie negativă, se
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produce disonanţă, dăunând cadrului emoţional care le permit
oamenilor să exceleze. Daniel Goleman în cartea sa Inteligenţă
emoţională în leadership identifică următoarele patru domenii
principale ale inteligenţei emoţionale şi competenţe adiacente
acestora:
Autocunoaşterea
• Autocunoaşterea emoţională: înţelegerea propriilor
emoţii şi recunoaşterea impactului acestora; folosirea
intuiţiei pentru luarea deciziilor.
• Autoevaluarea corectă: cunoaşterea propriilor atuuri
şi limite.
• Încrederea în sine: aprecierea judicioasă a valorii şi
capacităţilor proprii.
Stăpânirea de sine
• Autocontrolul emoţional: ţinerea sub control a
emoţiilor şi impulsurilor rebele.
• Transparenţa: adoptarea unui comportament onest şi
integru, a te arăta demn de încredere.
• Adaptabilitatea: flexibilitatea de adaptare la situaţiile
în schimbare sau posibilitatea de a depăşi
obstacolele.
• Ambiţia: dorinţa de îmbunătăţire a performanţelor
pentru a satisface standardale proprii de excelenţă.
• Iniţiativa: disponibilitatea de a acţiona şi de a profita
de oportunităţi.
• Optimismul: faptul de a vedea partea bună a
lucrurilor.
Conştiinţa socială
• Empatia: perceperea emoţiilor celorlalţi, înţelegerea
perspectivei acestora şi preocuparea activă
manifestată faţă de interesele lor.
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• Conştiinţa organizaţională: interpretarea tendinţelor,
a deciziilor executive şi a politicilor de la nivel
organizaţional.
• Solicitudinea: observarea şi întâmpinarea dorinţelor
subalternilor, clienţilor sau cumpărătorilor.
Gestionarea relaţiilor
• Conducerea inspirată: îndrumarea şi motivarea prin
intermediul unei viziuni convingătoare.
• Influenţa: folosirea unor tactice de persuasiune.
• Formarea altora: stimularea abilităţilor celorlalţi
prin feedback şi îndrumare.
• Catalizarea schimbărilor: iniţierea managementului
relaţional şi mobilizarea celorlalţi într-o direcţie
nouă.
• Gestionarea conflictelor: soluţionarea dezacordurilor.
• Spiritul de echipă şi colaborarea: cooperarea şi
consolidarea echipei.
S-a ajuns la concluzia că liderii eficienţi posedă de
regulă atuuri în cel puţin o competenţă din fiecare domeniu
fundamental al inteligenţei emoţionale. Liderii care dau dovadă
de inteligenţă emoţională sunt capabili să stabilească mai uşor
legături cu ceilalţi, sunt mai atenţi în interpretarea emoţiilor şi a
sentimentelor altor oameni şi în rezolvarea conflictelor care pot
apărea în cadrul unui grup. Asemeni unor actori înnăscuţi,
liderii inteligenţi emoţional conştientizează propria exprimare a
emoţiilor, pe care o adaptează la reacţia celor din jur, obţinând
de la aceştia scopurile propuse.
Prin autocunoştere propriile emoţii, atuuri, dar şi lipsuri
sunt înţelese în profunzime, omul fiind conştient de calităţile
personale. Cei care se cunosc bine sunt oameni realişti –
nefiind nici exagerat de autocritici, nici optimişti naivi. Când se
autoevaluează, aceşti oameni sunt corecţi cu ei înșişi. Pe de altă
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parte pot fi capabili să fie cinstiţi şi cu alţi oameni atunci când,
de exemplu, se prezintă, putând chiar şi să vorbească cu umor
de propriile slăbiciuni. Liderii care se cunosc bine sunt în acord
cu ceea ce este bine pentru ei, înţelegându-şi propriile valori şi
obiective şi cunoscând foarte bine drumul spre care se
îndreaptă.
Din autocunoaştere face parte şi înclinarea de a medita
asupra propriilor acţiuni. De obicei, liderii, care îşi cunosc
limitele, au timp să se gândească în tăcere asupra faptelor şi
emoţiilor lor, pot cântări bine faptele şi, în mod obişnuit, nu
reacţionează impulsiv.
Stăpânirea de sine se formează din autenticitate –
înţelegerea propriilor emoţii şi cunoaşterea propriilor obiective
– şi reprezintă acea calitate de care are nevoie orice lider pentru
a-şi urma scopurile. Oamenii care nu îşi cunosc sentimentele,
nu ştiu nici să le gestioneze. Acest fapt nu este neapărat
negativ, atunci când ne referim la emoţii pozitive, însă el poate
avea urmări negative, atunci când un lider este dominat de
anxietate, furie sau teamă.
Daniel Goleman este de părere că „stăpânirea de sine –
care poate fi asociată cu un monolog interior permanent –, este
acea componentă a inteligenţei emoţionale care ne eliberează
de sub sclavia propriilor sentimente. Ea face posibile claritatea
de spirit şi concentrarea energiei, necesare în activităţile de
conducere, şi ţine în frâu emoţiile perturbatoare. Liderii care
dispun de un asemenea autocontrol sunt întruchiparea
optimismului şi entuziasmului şi creează rezonanţă într-un
spectru pozitiv.”
Aceste aspecte îşi au importanţa lor pentru inteligenţa
emoţională. Se spune că emoţiile pot fi contagioase – în special
dinspre cei aflaţi în funcţii de conducere către subalterni – din
acest punct de vedere un lider trebuie să fie în stare de a-şi
gestiona foarte bine emoţiile. Liderii pot crea rezonanţă atunci
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când îşi păstrează calmul, chiar în situaţii limită. Atunci când
liderii dau dovadă de control asupra propriilor sentimente şi
impulsuri, se creează un climat optim de confort şi
corectitudine. Pe de altă parte nimeni nu vrea să fie cunoscut ca
o persoană impulsivă, atunci când liderul are în mod constant o
atitudine calmă.
Conştiinţa socială este a treia componentă a inteligenţei
emoţionale alături de autocunoaştere şi stăpânirea emoţiilor,
aceasta se traduce şi prin empatie, care reprezintă unul din
elementele necesare conducerii prin rezonanţă. Un altul este
abilitatea liderilor de a-şi exprima mesajul într-un mod
elocvent. Pentru a crea rezonanţă, un lider trebuie să-şi exprime
sentimentele cu convingere, astfel emoţiile devin autentice şi
respectă valorile morale ale acestuia.
Liderii inteligenţi emoţional răspândesc emoţii pozitive:
aceştia fiind capabili să mobilizeze oamenii, arătând o viziune
în care cred şi din care transcede optimismul, conducând
oamenii pe un drum care indică un viitor mai bun.
Pentru una dintre responsabilităţile fundamentale ale
unui lider – arta de a crea rezonanţă – conştiinţa socială – în
special empatia – este esenţială. Liderul care este racordat la
sentimentele grupului, poate să acţioneze în funcţie de situaţie,
fie că este vorba de aplanarea conflictelor sau de a se alătura
celorlalţi atunci când sunt fericiţi. Armonizarea îi dă prilej
liderului să înţeleagă care sunt valorile şi priorităţile comune
după care se ghidează grupul. În altă ordine de idei, un lider
care nu este empatic va emite mesaje negative, acţiunile
acestuia generând reacţii adverse.
Dintre abilităţile inteligenţei emoţionale face parte şi
gestionarea relaţiilor. În cadrul acesteia se regăsesc instrumente
importante ale activităţii manageriale, cum ar fi persuasiunea,
gestionarea conflictelor şi colaborarea. Gestionarea bună a
relaţiilor este dată de managementul emoţiilor. Pentru aceasta
126

liderii trebuie să fie conştienţi de propriile emoţii şi să se
armonizeze empatic cu oamenii pe care îi conduc.
Subordonaţii îşi pierd repede încrederea într-un lider
care este fals şi manipulator. Din acest punct de vedere, arta de
a gestiona cu succes relaţiile are nevoie de autenticitate: fapt în
concordanţă cu sentimentele reale. Liderii racordaţi la propriile
valori şi stabilizaţi emoţional prezintă abilităţi de gestionare a
relaţiilor, care îi ajută să acţioneze într-un mod prielnic pentru
realizarea rezonanţei. Deşi pare simplu, managementul
relaţiilor necesită multă pricepere. Acesta nu se reduce doar la
o atitudine prietenoasă. Gestionarea relaţiilor presupune şi
finalizarea unui scop, şi anume călăuzirea oamenilor pe un
drum bun.
Liderii inteligenţi emoţional prezintă abilităţi sociale
care îi ajută să interacţioneze cu un număr mare de oameni şi
au un talent înnăscut în a consolida relaţii şi a găsi elemente
comune. Astfel de lideri au în vedere faptul că nimic important
nu se realizează de unul singur, ci în echipă şi ştiu să cimenteze
relaţii într-o epocă în care poşta electronică a luat o amploare
deosebită.
Rezonanţa nu apare numai datorită climatului bun de
lucru sau a talentului de care dispune un lider, ci aceasta
presupune şi un set de activităţi atent coordonate, care se
bazează pe anumite stiluri de conducere. De regulă, cei mai
buni şi eficienţi lideri acţionează în conformitate cu una sau
mai multe dintre cele şase abordări distincte ale conducerii,
care urmează să fie prezentante în continuare, preluate din
cartea lui Daniel Goleman Inteligenţa emoţională în
leadership.
Patru dintre aceste stiluri – vizionar, sfătuitor, colegial
şi democratic – crează acel gen de rezonanţă care stimulează
performanţele, iar celelalte două stiluri – promotor şi
dominator – deşi utile în câteva situaţii speciale, trebuie
aplicate cu precauţie.
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Stilurile de conducere
VIZIONAR
Cum creează rezonanţă: îi motivează pe oameni să
realizeze visuri comune.
Impactul asupra climatului: cât se poate de pozitiv.
Când este recomandat: când schimbările reclamă o
nouă viziune sau când este nevoie de o orientare clară.
SFĂTUITOR
Cum creează rezonanţă: realizează o conexiune între
dorinţele cuiva şi obiectivele organizaţiei.
Impactul asupra climatului: extrem de pozitiv.
Când este recomandat: pentru a ajuta un angajat să-şi
îmbunătăţească performanţele, formându-i abilităţi pe termen
lung.
COLEGIAL
Cum creează rezonanţă: creează armonie, apropiindu-i
pe oameni.
Impactul asupra climatului: pozitiv.
Când este recomandat: pentru a vindeca rănile suferite
într-o echipă, pentru a oferi motivaţie în momentele stresante,
pentru a întări legăturile.
DEMOCRATIC
Cum creează rezonanţă: valorizează eforturile
oamenilor şi le câştigă devotamentul prin participare.
Impactul asupra climatului: pozitiv.
Când este recomandat: pentru a ajunge la un acord sau
la consens sau pentru a-i face pe angajaţi să depună eforturi
importante.
PROMOTOR
Cum
creează
provocatoare şi incitante.

rezonanţă:
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propune

obiective

Impactul asupra climatului: prea adesea este prost
aplicat, de aceea impactul este adesea foarte negativ.
Când este recomandat: pentru a obţine rezultate
calitative din partea unei echipe motivate şi competente.
DOMINATOR
Cum creează rezonanţă: atenuează temerile, oferind
direcţii sigure într-o situaţie de urgenţă.
Impactul asupra climatului: fiind prea des folosit greşit,
impactul este extrem de negativ.
Când este recomandat: într-o situaţie de criză, pentru a
demara o schimbare sau în cazul unor angajaţi dificili.
Factorul decisiv al dezvoltării eficiente a competenţelor
de conducere este autoperfecţionarea: dezvoltarea sau
stimularea intenţionată a unui aspect al personalităţii proprii ori
al personalitaţii pe care un lider îşi doreşte să o aibă sau a
amândurora. Pentru aceasta liderul are nevoie de o imagine
clară a sinelui ideal şi de o imagine corectă a sinelui real.
Pentru a putea vorbi de o perfecţionare durabilă şi eficientă este
nevoie de înţelegerea procesului de schimbare şi a etapelor care
trebuie parcurse pentru realizarea schimbării.
Se consideră că autoperfecţionarea porneşte de la cinci
descoperiri, prezentate de Daniel Goleman în cartea Inteligenţă
emoţională. Scopul este acela de a folosi fiecare descoperire ca
pe un instrument necesar pentru a deveni un lider inteligent
emoţional. Pentru a ajunge la schimbări de succes, durabile în
timp, trebuie parcurse următoarele etape:
• Prima descoperire: sinele ideal – Cum aş vrea
să fiu?
• A doua descoperire: sinele real – Cine sunt eu? Care
sunt atuurile şi lipsurile mele?
• A treia descoperire: programul de autoperfecţionare
– Cum îmi pot consolida atuurile, diminuând
concomitent discrepanţele?
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• A patra descoperire: experimentarea şi exersarea
noului comportament, a noilor idei şi sentimente,
pentru a ajunge să le stăpânesc.
• A cincea descoperire: construirea unor relaţii solide
şi de încredere, care să facă posibile schimbările.
Într-o companie, toată lumea face parte dintr-un sistem,
feedbackul fiind esenţial pentru organizarea acesteia, respectiv
schimbul de informaţii care îi face pe oameni să afle dacă ceea
ce realizează ei merge bine sau e nevoie de o reglare, de o
modernizare sau de o redirecţionare. Din acest punct de vedere
se poate spune că una dintre cele mai importante misiuni ale
unui manager este critica. Totodată ea este una dintre cele mai
temute şi poate distruge tot. Mulţi manageri nu stăpânesc
această artă importantă a feedbackului. Această deficienţă are
un cost enorm având în vedere că satisfacţia şi productivitatea
la locul de muncă depind de felul în care angajaţilor li se
reproşează diverse probleme. Modul în care este criticat şi felul
în care sunt criticile primite determină pe termen lung cât sunt
oamenii de multumiţi la locul de muncă. Mulţi lideri
sunt obişnuiţi să critice mai mult decât să laude, angajaţilor
lăsându-le impresia că fac veşnic greşeli.
Însă, atunci când critica este făcută cu mult tact, ea se
poate transforma într-un mesaj de mare ajutor transmis de lider.
Se pot transmite mesaje care în loc să inducă o senzaţie
de mânie şi de revoltă, păstrează speranţa că se poate şi mai
bine.
Tipul de critică făcută cu artă se focuzează asupra
faptelor unei persoane, nu asupra accentuării unui defect.
Oamenii îşi pierd speranţa şi renunţă să meargă mai departe
atunci când se consideră că deficienţele lor nu pot fi depăşite.
Nu trebuie uitat faptul că acea convingere care stă la baza
optimismului constă în faptul că obstacolele sau eşecurile se
datorează întâmplărilor pe care le putem modifica, obţinând
soluţii mai bune.
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Harry Levinson, psihanalist, devenit consultant al unei
companii, a dat următorul sfat în privinţa artei de a critica,
legată intrinsec de a arta de a lăuda:
• Fiţi la obiect. Alegeţi o întâmplare semnificativă, un
lucru care ilustrează o problemă-cheie ce trebuie
modificată sau un model de dificultate, cum ar fi
incapacitatea de a face bine anumite lucruri. Pe
oameni îi demoralizează să audă că greşesc ceva,
fără să afle exact ce anume, pentru a putea modifica
situaţia. Concentraţi-vă asupra unor date precise,
menţionaţi-i persoanei ce a făcut bine şi ce a făcut
prost şi cum s-ar putea modifica situaţia. Nu vă
ascundeţi după deget, nu faceţi comentarii indirecte
sau evazive, în final mesajul va fi mult prea neclar.
Acesta seamănă cu sfatul dat cuplurilor în legătură
cu felul în care trebuie precizate motivele de
neînţelegere „XYZ”: spuneţi exact care este
problema, ce anume nu vă convine, ce aţi simţit şi ce
poate fi schimbat. Levinson subliniază că:
„Precizarea la obiect este la fel de importantă atât
când lăudăm, cât şi atunci când criticăm. N-aş spune
chiar că o laudă vagă nu are niciun efect, dar fără
îndoială că nu este unul de amploare şi nu se poate
învăţa mare lucru din ea.”
• Oferiţi o soluţie. Critica, la fel ca orice feedback util,
trebuie să indice o cale de rezolvare a problemei.
Altfel, cel care o primeşte rămâne frustrat,
demoralizat sau lipsit de motivaţie. Critica poate
deschide o uşă spre anumite posibilităţi de care
persoana respectivă nu şi-a dat seama că există sau,
pur şi simplu, o poate sensibiliza asupra anumitor
neajunsuri care, cu puţină atenţie pot fi drese – dar
pentru asta trebuie să existe şi sugestii în legătură cu
rezolvarea problemelor.
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• Fiţi prezenţi. Criticile, ca şi laudele, sunt mai
eficiente atunci când sunt făcute faţă în faţă şi între
patru ochi. Cei care evită reproşuri – sau laude – vor
să-şi uşureze povara comunicând la distanţă, ca de
exemplu în scris. În acest fel comunicarea va fi
impersonală şi lipseşte persoana vizată de şansa de a
da un răspuns sau de a clarifica lucrurile.
• Fiţi sensibili. Acest lucru se referă la empatie.
Reglaţi-vă impactul a ceea ce veţi spune şi cum îi
veţi spune persoanei respective. Managerii care nu
au destulă empatie, subliniază Levinson, sunt sortiţi
să ajungă să ofere un feedback în mod jignitor, prin
puneri la punct excesive. Ca urmare acest tip de
critică este unul distrugător: în loc să deschidă o cale
de corectare a situaţiei, se creează loc pentru
resentimente emoţionale puternice, pentru supărări
serioase, pentru o atitudine defensivă şi pentru o
distanţare greu de recuperat.
Forma de bază de organizare a unei echipe este şedinţa,
care se ţine fie într-o sală anume concepută, fie într-o încăpere
oarecare sau într-un birou. În cadrul şedinţelor se împart
atribuţiile în muncă. Ierarhia explicită, cum este ea concepută
la nivel organizatoric, reprezintă scheletul organizaţiei, oamenii
sunt sistemul ei nervos central.
De fiecare dată când oamenii lucrează împreună există
şi un IQ al grupului, ce însumează talentele şi capacităţile celor
implicaţi. În funcţie de cât de mare este acest IQ al grupului
depinde şi gradul acestuia de reuşită. Iar IQ grupului ţine mai
mult de inteligenţa emoţională. Cheia în cazul unui grup cu IQ
ridicat constă în armonizarea sa socială. Capacitatea fiecărui
individ în parte de a se adapta, considerându-i pe toţi ceilalţi
egali, va face ca un grup să fie mai talentat, mai productiv şi să
aibă mai multe succese decât altul – ai cărui membri cu talente
şi aptitudini egale în alte direcţii nu se descurcă la nivelul
inteligenţei emoţionale.
132

Liderii care conduc prin rezonanţă ştiu când să lucreze
în echipă şi când să aibă viziuni, când să asculte şi când să-şi
impună punctul de vedere. Astfel de lideri înnăscuţi ştiu să se
armonizeze cu propriile sentimente şi să creeze un stil de
conducere care rezonează cu valorile subalternilor. „Liderii
aceştia întreţin în mod firesc relaţiile, scot la suprafaţă
problemele latente şi creează sinergia umană a unui grup
armonios. Ei trezesc o loialitate puternică, preocupându-se de
carierele celor care lucrează pentru ei şi inspirându-i pe oameni
să dea tot ce au mai bun, atunci când misiunea vorbeşte
despre valorile împărtăşite.” (Daniel Goleman, Inteligenţa
emoţională.)
Un lider inteligent emoţional ştie să realizeze lucrurile
la momentul potrivit, într-un mod adecvat şi în colaborare cu
persoanele potrivite. O astfel de conducere oferă o atmosferă
caldă, în care oamenii sunt liberi să inoveze şi să îşi atingă
ţelurile.
Liderii actuali cu un grad ridicat de inteligenţă
emoţională ştiu să recunoască valorile, sunt mai deschişi şi
sinceri decât liderii de altădată. Pe aceştia îi caracterizează
faptul că sunt mai apropiaţi de oameni şi conduc prin
rezonanţă: emanând o pasiune puternică pentru misiunea lor.
Iar rezonanţa este unul din elementele de succes al conducerii
bazate pe inteligenţă emoţională.
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Anexă
(preluată din Inteligenţă emoţională în leadership)
Competenţele de conducere
AUTOCUNOAŞTEREA
• Autocunoaşterea emoţională. Liderii care se cunosc
bine din punct de vedere emoţional sunt racordaţi la
semnele lor interioare, înţelegând în ce fel îi
afectează sentimentele şi în ce fel acestea le
influenţează performanţele la muncă. Ei sunt în
acord cu valorile după care se ghidează şi pot adesea
să intuiască cel mai bun curs al acţiunii, fiind
capabili să vadă imaginea de ansamblu într-o situaţie
complexă. Liderii care au o bună autocunoaştere
emoţională pot fi sinceri şi de încredere, capabili să
vorbească deschis despre emoţiile lor şi să-şi
prezinte cu convingere viziunea călăuzitoare.
• Autoevaluarea corectă. Liderii care se cunosc bine
ştiu, de regulă, care le sunt limitele şi atuurile şi ştiu
să se evalueze cu umor. Au un talent aparte în a
identifica aspectele pe care trebuie să şi le
perfecţioneze şi invită feedbackul şi criticile
constructive. Autoevaluarea corectă îi permite unui
lider să ştie când să ceară ajutor şi asupra căror
lucruri să se concentreze atunci când îşi cultivă noile
abilităţi de conducere.
• Încrederea în sine. Pentru că îşi evaluează în mod
corect abilităţile, aceşti lideri îşi permit să jongleze
cu atuurile lor. Liderii încrezători îşi pot asuma
proiecte dificile. Genul acesta de lideri au adesea o
prezenţă şi o siguranţă care îi face să iasă în evidenţă
într-un grup.
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STĂPÂNIREA DE SINE
• Autocontrolul. Liderii care dispun de un bun
autocontrol emoţional pot găsi căi de a-şi manevra
emoţiile şi impulsurile care îi perturbă şi chiar de a le
canaliza într-o direcţie pozitivă. Emblema
autocontrolului o poartă liderul care rămâne calm şi
îşi păstrează sângele rece în condiţii de stres maxim
sau în timpul unei situaţii de criză – ori care rămâne
implacabil atunci când se confruntă cu o problemă
dificilă.
• Transparenţa. Liderii transparenţi trăiesc conform
valorilor lor. Transparenţa – o deschidere autentică
faţă de ceilalţi, în ceea ce priveşte sentimentele,
convingerile şi acţiunile – face posibilă integritatea.
Astfel de lideri recunosc deschis atunci când au făcut
o greşeală sau un gest nepotrivit şi pun în discuţie
comportamentele incorecte ale altora, în loc să
pretindă că nu le văd.
• Adaptabilitatea. Liderii adaptabili pot răspunde mai
multor cerinţe fără să-şi piardă puterea de
concentrare şi energia şi nu sunt deranjaţi de
ambiguităţile inerente din viaţa organizaţională. Sunt
flexibili şi se adaptează la tot felul de provocări,
modificându-şi cu abilitate comportamentul în
funcţie de schimbările care apar şi dând dovadă de
flexibilitate în gândire atunci când au de-a face cu
noi date sau evenimente.
• Ambiţia. Liderii ambiţioşi au standarde personale
înalte, care îi determină să încerce în permanenţă
să-şi depăşească recordurile – atât pe ale lor, cât şi a
celor pe care îi conduc. Sunt pragmatici, îşi propun
obiective bine determinate, dar provocatoare, şi sunt
capabili să calculeze riscurile astfel încât aceste
obiective să fie realizabile şi să merite riscul.
Emblema ambiţiei este învăţarea continuă – şi
transmiterea – unor metode mai bune.
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• Iniţiativa. Liderii care au sentimentul eficienţei –
anume că au ceea ce le trebuie pentru a-şi controla
propriul destin – excelează în materie de spirit de
iniţiativă. Ei profită de oportunităţi – sau le creează –
în loc să aştepte. Un astfel de lider nu ezită să o ia
înaintea celorlalţi sau chiar să devieze puţin de la
regulă, atunci când acest lucru este necesar pentru a
influenţa şansele de viitor.
• Optimismul. Un lider optimist nu se dă înapoi
de la greutăţi, considerând că un obstacol este mai
mult o oportunitate decât o ameninţare. Astfel de
lideri îi văd pe ceilalţi într-o lumină pozitivă,
aşteptând tot ce e mai bun de la ei. Iar în virtutea
perspectivei lor, că „paharul e pe jumătate plin”, se
aşteaptă ca schimbările din viitor să se soldeze cu
rezultate bune.
CONŞTIINŢA SOCIALĂ
• Empatia. Liderii empatici sunt capabili să sesizeze o
gamă largă de semnale emoţionale, resimţind
emoţiile latente, dar neexprimate ale unei persoane
sau ale unui grup. Liderii de acest fel ascultă cu
atenţie şi înţeleg punctul de vedere al celuilalt.
Empatia le permite să se înţeleagă bine cu oameni
care au pregătiri diferite sau care provin din culturi
diferite.
• Conştiinţa organizaţională. Un lider cu o puternică
conştiinţă socială poate fi foarte perspicace din punct
de vedere politic, capabil să detecteze reţelele sociale
importante şi să interpreteze relaţiile de putere
esenţiale. Astfel de lideri pot înţelege forţele politice
aflate în joc într-o organizaţie, ca şi valorile de bază
şi regulile nescrise care operează în cadrul grupurilor
umane.
136

• Solicitudinea. Liderii care stăpânesc această
competenţă favorizează un climat emoţional care le
permite celor aflaţi într-un contact direct cu clienţii
să menţină relaţiile la parametrii buni. Liderii aceştia
monitorizează cu atenţie satisfacţia clienţilor, pentru
a se asigura că aceştia primesc ceea ce doresc. Mai
mult, se pun la dispoziţia celorlalţi atunci când este
nevoie.
GESTIONAREA RELAŢIILOR
• Inspiraţia. Liderii care sunt o sursă de inspiraţie
creează rezonanţă şi mobilizează oamenii, oferindule o viziune convingătoare sau o misiune comună.
Aceşti lideri întruchipează ei înşişi ceea ce aşteaptă
de la ceilalţi şi sunt capabili să formuleze o misiune
comună într-o manieră care să-i inspire şi pe ceilalţi
să îi urmeze. Ei le oferă sentimentul unui scop
comun, dincolo de atribuţiile zilnice, făcând astfel
munca mai entuziasmantă.
• Influenţa. Indicatorii puterii de influenţă a liderului
variază de la a găsi abordarea ideală pentru un
anumit ascultător până la a şti cum să convingă
oamenii-cheie şi cum să găsească o reţea de
susţinători pentru o anumită iniţiativă. Liderii care au
putere de influenţă sunt persuasivi şi fermecători
atunci când se adresează unui grup.
• Formarea altora. Liderii care ştiu să cultive
abilităţile altora manifestă un interes autentic pentru
cei pe care îi ajută, înţelegându-le obiectivele,
calităţile şi slăbiciunile. Ei pot oferi opinii oportune
şi constructive, sunt mentori şi consilieri înnăscuţi.
• Facilitarea schimbărilor. Liderii capabili să
faciliteze schimbările ştiu să recunoască necesitatea
unei schimbări, să conteste statu-quoul şi să pledeze
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pentru un nou aranjament. Ei pot să susţină cu
vehemenţă schimbarea, chiar şi în faţa adversităţilor,
făcând ca argumentele în favoarea ei să devină
covârşitoare. De asemenea, ştiu să găsească
modalităţi practice de a depăşi barierile care stau în
calea schimbării.
• Gestionarea conflictelor. Liderii care gestionează
ideal conflictele sunt capabili să separe părţile în
conflict, să înţeleagă perspectiva fiecăreia, iar apoi să
găsească un ideal comun la care să adere toată
lumea. Ei scot la suprafaţă conflictul, iau cunoştinţă
de sentimentele şi de punctele de vedere ale tuturor
părţilor şi apoi redirecţionează energia către un ideal
comun.
• Spiritul de echipă şi colaborarea. Liderii care ştiu să
joace în echipă creează o atmosferă de colegialitate
şi sunt ei înşişi modele în ceea ce priveşte respectul,
întrajutorarea şi cooperarea. Ei câştigă devotamentul
activ şi entuziat al celorlalţi în folosul efortului
colectiv şi construiesc spiritul şi identitatea grupului.
Îşi petrec mult timp formând şi cimentând relaţii
apropiate, dincolo de cele care reprezintă o simplă
obligaţie.

138

MOTTO
„Dacă singura unealtă pe care o ai este
un ciocan, atunci abordezi orice ca pe un cui.”
Abraham Moslow, 1908-1970
(psiholog american)

MODALITĂŢI DE ACŢIUNE
ALE POLIŢIŞTILOR ÎN TRAFICUL RUTIER
Comisar-șef de poliție Dumitru CIUR
Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Imaginea, prestigiul și autoritatea poliţiei, ca instituţie
în general şi a poliţiei rutiere în particular, este influenţată de
modul în care sunt percepuţi ofiţerii şi agenţii de poliţie rutieră
care se află zilnic în trafic.
Aceștia sunt vectori de imagine pozitivă sau negativă
după cum acţionează şi relaţionează din punct de vedere
atitudinal.
În relaţia lor cu cetăţenii, este de dorit ca poliţiştii
rutieri să impună respect, să obţină cooperarea şi aprobarea
opiniei publice. Contactul cu un poliţist poate fi pentru unii o
experienţă emoţională negativă şi există riscul de a fi înţeles
greşit.
Mass-media a prezentat numeroase situaţii în care
statutul poliţistului a avut de suferit ca urmare a modului greşit
de abordare a unor acţiuni în trafic care au creat cetăţenilor un
impact emoţional deosebit şi neîncredere în autorităţi. Aceste
împrejurări au generat uneori ultrajul poliţiştilor şi neputinţa
vremelnică de a impune legea.
Pentru a evita astfel de situaţii poliţişti rutieri trebuie să
caute şi să recunoască semnele pericolului la orice contact cu o
persoană în trafic şi să acţioneze împotriva potenţialelor
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pericole inerente oricărei sarcini pe care o îndeplineşte în
cadrul misiunilor sale:
¾ agresiuni verbale. Acestea pot fi sub formă de
batjocură sau de contestare a autorităţii;
¾ nesupunere. Aceasta implică refuzul de a scoate
mâinile din buzunare, de a sta cu faţa la agent sau de
a sta pe loc;
¾ limbajul trupului. Câteva exemple ar fi postura care
sugerează că persoana este gata să fugă sau poziţia
luptătorului în gardă etc.
Succesul unei zile de muncă începe cu instructajul.
Acesta nu trebuie să fie un prilej de monolog din partea celui
care efectuează această activitate şi nici momentul unor analize
particulare de comportament. Instructajul trebuie să se refere
strict la probleme profesionale şi de regulă, să nu dureze mai
mult de 15 minute.
Dacă se constată, cu ocazia instructajului, că anumiţi
lucrători prezintă semne vădite de oboseală ori incapacitatea de
a ţine sub control încărcătura emoţională, fapt ce nu îi
recomandă pentru efectuarea serviciului, este preferabil ca
aceştia să rămână în rezervă la unitatea de poliţie. Trimeterea
lor în teren, doar de dragul „acoperirii” zonelor de patrulare,
poate crea prin modul de comportament haotic, noncombat faţă
de încălcările legii sau mai grav, abuziv, afectarea imaginii
poliţiei pentru o perioadă mare de timp.
Ar fi foarte util dacă la sfârşitul instructajului agenţii ar
fi conştientizaţi cu privire la posibilele dileme etice cu care se
pot întâlni sub forma unui test.
Întrebările sunt structurate astfel încât ating procese
psihice complexe şi delicate la care poliţistul reflectă, făcând
posibilă detaşarea de problemele personale şi angrenarea
acestuia la cele profesionale:
1. Acţionez fără mânie, dorinţă de îmbogăţire,
presiunea colegilor din jur sau lăcomie?
2. Este legală decizia mea?
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3.
4.
5.
6.
7.

Aş face asta dacă familia ar fi alături de mine?
Ce voi simţi faţă de această decizie peste 20 de ani?
Merită să-mi periclitez locul de muncă şi cariera?
Ce aş face dacă aş fi filmat?
Persoanele iubite ar fi mândre ori stânjenite de
această decizie?
8. Aş avea curajul să mă privesc în oglindă în
fiecare zi?
9. Urmez regula de aur: Dumnezeu, familia, cariera?
Odată cu ieşirea în „teren” a lucrătorilor poliţiei rutiere,
trebuie subliniat faptul că procentul de risc este întotdeauna
ridicat. Munca poliţistului presupune aplicarea legii şi ţinerea
sub control a activităţilor ilegale sau perturbatoare, în trafic, ale
unor cetăţeni.
Din activităţile curente desfăşurate de poliţia rutieră
opririle în trafic sunt cele mai frecvente. Acestea au drept scop
controlul vehiculelor sau/şi aplicarea legii în cazul unor abateri
la regimul rutier.
Oprirea trebuie să aibă o motivaţie corectă şi justificată.
Oprirea şi controlul unui vehicul se execută de poliţistul rutier
atunci când:
− constată direct comiterea unor contravenţii sau
infracţiuni ori există indicii despre săvârşirea unor
asemenea fapte;
− există suspiciuni că în vehicul se transportă bunuri,
valori provenite din săvârşirea unor fapte ilicite ori
persoane urmărite;
− se desfăşoară de către poliţie acţiuni specifice;
− pe sectorul respectiv de drum au fost dispuse măsuri
speciale (carantină, filtre, protecţia unor zone
calamitate, izolarea unor zone unde s-au produs
catastrofe).
Cu ocazia opririi şi controlului poliţistul urmăreşte:
− persoane sau bunuri date în urmărire;
− persoane ascunse în vehicul în scopul de a intra sau
ieşi în/din locuri interzise;
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− persoane răpite sau sechestrate, evadaţi, dezertori;
− bunuri supuse confiscării sau pentru care s-a dispus o
asemenea măsură;
− constatarea faptelor de natură penală sau
contravenţională.
Oprirea se execută prin folosirea semnalelor speciale de
avertizare luminoase şi sonore sau prin semnalele poliţistului
rutier, prevăzute de lege.
În funcţie de comportamentul şi reacţia conducătorului
vehiculului faţă de semnalul de oprire al poliţistului rutier se
alege şi modul în care va fi efectuată oprirea:
a) oprirea prin conformare la semnalul poliţistului
rutier, când conducătorul vehiculului opreşte la
semnalul acestuia;
b) oprirea forţată, când:
− conducătorul vehiculului aflat în mers, căruia i-a
fost efectuat semnalul de oprire, refuză să
oprească şi îşi continuă deplasarea determinând
urmărirea sa de către echipajul poliţiei;
− vehiculul este oprit, iar conducătorul, care se află
în interiorul acestuia, revine cu intenţia de a-l
pune în mişcare, ignorând dispoziţiile poliţistului;
− poliţişti sunt informaţi, prin diferite mijloace de
comunicare, despre un conducător de vehicul,
suspect în trafic, pretabil a nu se supune
controlului;
− conducătorul vehiculului opreşte iniţial la
semnalul poliţistului rutier, iar în timpul
controlului pleacă, nerespectând indicaţiile şi
dispoziţiile acestuia.
Riscul unei opriri poate fi generat atât de posibilitatea
unui atac asupra poliţistului rutier, cât şi de posibilitatea
implicării într-un accident rutier a acestuia sau a participanţilor
la trafic. Deşi suntem cu toţii conştienţi de posibilitatea unui
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atac în timpul acestor operaţiuni, statisticile arată că
accidentele de circulaţie apărute în astfel de situaţii sunt destul
de frecvente.
În timpul efectuării opririlor în trafic poliţistul trebuie
să fie astfel poziţionat încât să beneficieze de protecţie în
eventualitatea ambelor tipuri de risc.
În funcţie de motivaţia, scopul şi modul opririi, putem
vorbi despre:
1) Oprire în trafic cu grad scăzut de risc: este acea
oprire care nu prezintă riscul unui atac din partea şoferului
oprit. Aceste opriri sunt, de obicei, efectuate pentru încălcări
minore ale legislaţiei, precum viteza excesivă sau nerespectarea
culorii roşii a semaforului. Sunt efectuate de obicei pe timpul
zilei, cu puţini ocupanţi în vehicul şi care sunt foarte puţin
probabil înclinaţi spre violenţă.
2) Opririle în trafic cu grad ridicat de risc sunt acele
opriri care prezintă un risc mare de atac din partea ocupanţilor
vehiculului (opririle forţate). Sunt efectuate în cazuri în care se
cunoaşte existenţa unui pericol, precum reţinerea unor
infractori periculoşi, oprirea unor vehicule ale căror ocupanţi
pot fi înarmaţi, urmăririle în trafic etc.
Evaluarea este cel mai important element al unei opriri.
Fără o evaluare corectă, poliţistul nu poate alege modalitatea de
acţiune cea mai potrivită. Un poliţist care nu evaluează gradul
de risc îşi face treaba mecanic, se bazează doar pe noroc.
Evaluarea este flexibilă şi se poate modifica pe durata
operaţiunii – gradul de risc creşte sau scade – în funcţie de
observaţiile şi informaţiile adiţionale apărute.
Deşi cea mai sigură abordare tactică ar fi să tratăm toate
opririle în trafic ca şi când ar prezenta un grad mare de risc, în
practică asta nu se poate.
Poliţiştii trebuie să găsească un echilibru între gradul de
risc la care se expun şi metodele rezonabile, acceptabile pentru
publicul larg. O abordare tactică bună este subtilă, dar
eficientă. În majoritatea cazurilor se pot folosi metode tactice
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fără ca şoferul în culpă să observe că este tratat ca un potenţial
atacator.
Dacă în urma opririi forţate există o suspiciune
rezonabilă că prin efectuarea unei percheziţii corporale sau a
vehiculului vor fi descoperite urme ale infracţiunii, corpuri
delicte ori alte obiecte ce prezintă importanţă pentru aflarea
adevărului în cauză, organele judiciare sau orice autoritate cu
atribuţii în asigurarea ordinii şi securităţii publice procedează la
efectuarea acesteia/acestora.
Percheziţia corporală presupune examinarea corporală
externă a unei persoane, a cavităţii bucale, a nasului, a
urechilor, a părului, a îmbrăcămintei, a obiectelor pe care o
persoane le are asupra sa sau sub controlul său, la momentul
efectuării percheziţiei.
Percheziţia unui vehicul constă în examinarea
exteriorului ori interiorului unui vehicul sau a altui mijloc de
transport ori a componentelor acestora.
Percheziţia se efectuează cu respectarea demnităţii
umane. În cazul unei percheziţii corporale aceasta se efectuează
de o persoană de acelaşi sex cu persoana percheziţionată.
Înainte de începerea percheziţiei, persoanei ori
proprietarului vehiculului percheziţionate i se solicită predarea
de bună voie a obiectelor căutate. Dacă obiectele căutate sunt
predate, nu se mai efectuează percheziţia, cu excepţia cazului
când se consideră util să se procedeze la acestea, pentru
căutarea altor obiecte sau urme. Cu ocazia percheziţiei
vehiculului se va încheia proces-verbal de percheziţie.
Evaluarea gradului de risc în contextul opririi unui
vehicul se realizează de către poliţist având în vedere o serie de
factori. Precizez că enumerarea acestora nu este limitativă. Iată
câţiva dintre aceştia:
a. Informaţia disponibilă privitoare la situaţia
respectivă
Dacă vehiculul este căutat în legătură cu o infracţiune.
Dacă există bănuieli că ocupanţii sunt înarmaţi sau agresivi.
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b. Momentul din zi
Dacă vizibilitatea este obstrucţionată de întuneric sau
lumini puternice din faţă.
c. Tipul vehiculului
Dacă este un sedan, un break, un papuc sau un
microbuz. Dacă alţi suspecţi se pot ascunde în maşină.
d. Numărul de ocupanţi ai vehiculului şi mişcările
acestora
Dacă poliţistul este în inferioritate numerică. Dacă este
în măsură să-i ţină sub observaţie şi control pe toţi pasagerii. Se
ţin sub observaţie mişcările fiecărei persoane din maşină
căutându-se eventuale obiecte interzise la deţinere sau semne
că sunt ascunse în maşină.
e. Condiţiile meteo
Dacă plouă, e ceaţă sau vânt puternic. Dacă aceste
elemente fac greutăţi în controlarea situaţiei.
f. Intensitatea traficului
Dacă poliţistul se află într-o zonă cu trafic intens,
în ce măsură poate distrage atenţia de la controlul
pe care-1 efectuează faptul că se teme să nu fie lovit de alte
maşini.
g. Locaţia
O zonă rezidenţială, comercială sau rurală? Fiecare din
aceste zone implică niveluri diferite de risc.
h. Motivul opririi în trafic
Dacă şoferul oprit a comis o încălcare a legislaţiei
rutiere sau este oprit un vehicul căutat de poliţie pentru că este
implicat în alte infracţiuni.
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i. Posibilitatea de a chema ajutoare
Dacă este nevoie de ajutoare, de exemplu, în cazul
opririi unui infractor periculos.
Dacă sunt probleme şi sunt chemate ajutoare, în cât
timp pot ajunge acestea în locul în care se află poliţistul rutier?
N-ar fi mai bine să se amâne operaţiunea până la sosirea
acestora?
O oprire în trafic începe atunci când poliţistul observă o
încălcare a regulilor de circulaţie sau primeşte informaţii care îi
conferă un motiv legal (indicii temeinice) pentru a opri un
anume vehicul.
Trebuie să aleagă un loc care să conferă anumite
avantaje (se va lua în calcul traficul, pietonii, iluminarea şi
starea drumului etc.). A se evita opririle în pantă. De asemenea,
vor fi evitate locurile în care poziţia poliţistului este iluminată
din spate. Dacă e posibil, se va alege un loc în care există
posibilitatea de întors (parcări, intersecţii).
Nu există o reţetă unică pentru poziţionarea corectă a
maşinii de poliţie. Nu există un singur mod corect de a aşeza
maşina astfel încât să fie acoperite toate situaţiile cu care
poliţistul rutier se întâlneşte în stradă. Totuşi există câteva
consideraţii de ordin tactic ce pot fi aplicate în diferite situaţii.
Alegerea poziţiei corecte într-o situaţie dată depinde de
evaluarea riscului, făcută de poliţist. Acesta trebuie să decidă
care este ameninţarea cea mai pregnantă. Iată câteva dintre
poziţiile care pot fi adoptate:
Poziţia 1
Această poziţie este la 3-4 metri în spatele maşinii
oprite şi cu plăcuţa de înmatriculare a maşinii de patrulă în
dreptul părţii stângi a vehiculului oprit. Această poziţie lasă
poliţistului spaţiu de manevră în dreapta şi creează o zonă
tampon pentru maşinile ce vin din spate, care au timp să
ocolească poliţistul. Această poziţie mai permite păstrarea
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distanţei faţă de şoferul oprit, şi deci un timp de
reacţie mai mare.
De asemenea, reduce Vederea în Tunel, de vreme ce
poliţistul are un câmp larg de acţiune. Acest fenomen apare
atunci când poliţistul îşi concentrează întreaga atenţie asupra
unui singur punct şi nu mai percepe ce se petrece în restul
câmpului său vizual, nu mai răspunde la stimuli periferici.
Poziţia 2
Această poziţie este la 3-4 metri în spatele maşinii
oprite şi cu plăcuţa de înmatriculare a vehiculului de poliţie în
dreptul laturii drepte a maşinii oprite. Această poziţie îl obligă
pe şofer să coboare din maşină direct în trafic dacă vrea să-1
atace pe poliţist, permite lăsarea unui spaţiu mai mare între cele
două maşini, deci un timp mai mare de reacţie. Conferă o bună
vizibilitate de ambele părţi ale maşinii oprite, reduce Vederea
în Tunel şi pune elementul surpriză de partea poliţistului, care
poate să abordeze şoferul pe partea pe care acesta nu se
aşteaptă, adică din dreapta.
În cazul opririlor forţate, dacă este necesar se va folosi
forţa. Folosirea forţei trebuie să fie, în majoritatea cazurilor, un
proces continuu şi progresiv. Forţa îmbracă mai multe forme,
de la un simplu sfat la avertisment, de la convingere verbală la
confruntare fizică între poliţist şi cetăţean, toate folosite cu
scopul de a ţine sub control sau dezamorsa o situaţie cu
probleme. Pe măsură ce confruntarea escaladează, poliţistul are
la dispoziţie şi poate să folosească o mare varietate de metode.
O metodă potrivită într-un caz poate fi total nepotrivită în altul.
Poliţiştii rutieri trebuie să evalueze fiecare caz individual în
parte şi să acţioneze proporţional cu gravitatea situaţiei. Este de
preferat ca poliţistul rutier să folosească nivelul minim de forţă
şi anume forţa verbală.
Maniera şi forma în care poliţistul rutier se adresează
cetăţeanului pot constitui un mod eficient de exercitare a forţei
verbale în scopul de a ţine sub control o situaţie.
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Forţa verbală îmbracă formele de avertisment, sfat,
convingere într-o progresie a agresivităţii care este dată de
volumul şi tonul vocii, în funcţie de situaţie.
Menirea
poliţistului
constă
în
dezamorsarea
conflictelor, nu în provocarea lor.
În final voi reda, din Cursul Ministerului Justiţiei
SUA – ICITAP – „Supravieţuirea poliţistului”, zece erori fatale
ce au dus la ultrajul sau uciderea poliţiştilor:
1. ATITUDINEA – Dacă nu sunteţi cu mintea la
treabă, plecând în misiune cu gândul la probleme personale,
veţi face greşeli. Vă poate costa atât propria viaţă, cât şi cea a
colegilor poliţişti.
2. CURAJUL NEBUNESC (tip „monument funerar”)
– Nimeni nu se îndoieşte că aveţi curaj. Dar ori de câte ori
situaţia vă permite, aşteptaţi întăririle. Sunt foarte puţine cazuri
în care puteţi încerca să prindeţi un suspect periculos de unul
singur.
3. ODIHNA INSUFICIENTĂ – Pentru a vă îndeplini
misiunea cu succes trebuie să fiţi vigilent. Oboseala sau
somnolenţa sunt nu numai neregulamentare, dar şi periculoase
pentru integritatea dvs., siguranţa comunităţii şi a colegilor
poliţişti.
4. POZIŢIA DEZAVANTAJOASĂ – Nu lăsaţi
niciodată un suspect pe care-1 intervievaţi sau arestaţi să vă
atragă într-o poziţie dezavantajoasă. Nu există arestare sau
oprire în trafic de rutină.
5. SEMNELE PERICOLULUI – Orice poliţist trebuie
să poată recunoaşte semnele pericolului. Mişcări furişate sau
maşini suspecte sunt semne care ar trebui să vă pună în alertă,
să vă atragă atenţia că trebuie să fiţi precauţi. Cunoaşterea
zonei şi a comunităţii vă ajută să observaţi ce nu e „la
locul lui”.
6. PRIVIŢI CE FACE SUSPECTUL CU MÂINILE
– Încearcă să ia o armă sau se pregăteşte să lovească?
Cum altfel ar putea un ucigaş potenţial să vă atace decât cu
mâinile?
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7. NU VĂ RELAXAŢI PREA DEVREME –
Observaţi cu atenţie. Sunteţi sigur că pericolul a trecut? Nu vă
relaxaţi prea devreme, doar pentru că a dispărut pericolul cel
mai evident şi imediat.
8. UTILIZAREA IMPROPRIE SAU NEFOLOSIREA
CĂTUŞELOR – Asiguraţi-vă că mâna care poate să vă ucidă
este bine legată cu cătuşe. La operarea unei arestări puneţi
imediat cătuşe suspectului şi asiguraţi-vă că sunt puse bine.
9. PERCHEZIŢIE SUPERFICIALĂ SAU DELOC –
Există atâtea locuri în care poate fi ascunsă o armă încât ar fi o
crimă faţă de colegi să nu o găsiţi la percheziţie. Mulţi
criminali poartă mai multe arme şi sunt gata să le folosească
împotriva dvs.
10. ARMA MURDARĂ SAU NEFUNCŢIONALĂ –
Aveţi o armă curată? Sunteţi sigur că va funcţiona? Dar
muniţia? Când aţi fost ultima dată în poligon? Puteţi lovi ţinta
în condiţii de luptă? Ce rost are să porţi o armă, dacă există
riscul să nu te poţi folosi de ea la nevoie?
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