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Stagiu de pregătire EuRoPsiPol
Timp de cinci zile, în perioada 27.02.-03.03.2017, la
Institutul de Studii pentru
ordine Publică s-a desfășurat stagiul de pregătire
„EuRoPsiPol”, finanţat prin
Programul Erasmus+ al
Comisiei Europene, implementat de MAI prin Centrul
de Psihosociologie (CPS).

Cursanții Centrului de
Psihosociologie în
timpul stagiului

Cu ajutorul specialiștilor din
ISOP, cei 20 de candidaţi
din MAI au învăţat să identifice elemente de cultură și
civilizaţie, noţiuni generale
specifice managementului
de proiect și au aprofundat
termeni de specialitate în
limbile engleză și germană.
Temele și conţinutul lecţii-

lor predate au fost dezvoltate de ISOP împreună cu
Centrul de Psihosociologie
(CPS) și au constat în expuneri, seminarii, lucrări practice în domeniile pedagogic,
lingvistic și cultural.
Parteneri în cadrul acestui
proiect sunt: Poliţia Federală din Regatul Belgiei, Ministerul de Interne al Republicii Slovenia, Poliţia Naţională Islandeză, Fundaţia
Phoenix Haga din Regatul
Norvegiei, Municipalitatea
Trondheim din Regatul
Norvegiei, Poliţia Marelui
Ducat al Luxemburgului,
Poliţia Naţională Poloneză,
Ministerul Afacerilor Interne din Malta și Ministerul

Federal al Afacerilor Interne
din Republica Austria. Scopul proiectului este ca prin
acţiunile de mobilitate să se
obţină pași importanţi către
profesionalizarea activităţii
de psihologie la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.
Activitatea de pregătire s-a
finalizat cu susţinerea unei
probe practice, în urma căreia cursanţii au fost testaţi
privind nivelul de cunoaștere
a limbii engleze, respectiv a
limbii germane, corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru
Limbi Străine.

Gianina MILITARU

Protecția drepturilor omului: de la directiva
rasială la discriminarea grupurilor vulnerabile
Ca poliţist, devine dificil să aplici corect
principiile drepturilor omului când societatea, din care și tu faci parte, are o abordare
culturală ce face ca unii să considere că alţii
nu au aceleaşi drepturi.

Cursanții stagiului de
pregătire, unic în
România, „Prevenirea
și combaterea tuturor
formelor de
discriminare”
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Pentru a răspunde acestor provocări,
ISOP a dezvoltat, din anul 2010, un stagiu
de pregătire, unic în România, cu tema Prevenirea şi combaterea tuturor formelor de
discriminare.
Cursul desfășurat în cadrul proiectului
„Formarea formatorilor în domeniul prevenirii discriminării”, este derulat cu asistenţă
tehnică și financiară din partea Biroului
Naţiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate.
ISOP a iniţiat și a menţinut de atunci colaborări importante cu Consiliul Naţional
pentru Combaterea Discriminării (CNCD) autoritatea în domeniul nediscriminării în
România, precum și cu societatea civilă organizaţii de drepturile omului care lucrează direct în comunităţi cu persoane aparţinând grupurilor vulnerabile: persoane de
etnie romă, consumatori de droguri și alcool, persoane care practică sex comercial,
persoane LGBTI (lesbiene, gay, bisexuali,
transexuali, intersex).
Subiectele tratate la această activitate de
pregătire se referă la law enforcement, concept ce a fost tradus în toată lumea prin

sintagma ”impunerea legii” și reprezintă segmentul de preocupări guvernamentale prin care
un stat își propune și reușește (sau nu) să respecte drepturile omului iar, la o scară mai mică, poliţia – ca și element de forţă - acţionează în cadrul legislativ al unui stat și protejează drepturile
persoanelor în vederea împlinirii obligaţiilor
asumate de stat în privinţa drepturile omului.
În ISOP abordăm cu încredere subiecte sensibile:
majoritate, minorităţi, prejudecăţi, grupuri vulnerabile și poliţia, care trebuie să servească și să
protejeze toţi cetăţenii respectând principiile
imparţialităţii și nondiscriminării. Mai mult decât atât, poliţia are îndatorirea de a trata în mod
special minorităţile, pentru că ele pot fi subiectul
mai multor infracţiuni decât majoritatea. Poliţia
este parte din societate si cooperează cu societatea dar există prejudecăţi și în interiorul poliţiei?
Şi dacă da, viziunea personală faţă de o minoritate/grup vulnerabil afectează felul în care poliţiștii
își desfășoară activitatea profesională?
La cursul din luna martie a.c. au fost prezenţi în
calitate de lectori chiar președintele CNCD, dl.
Asztalos Csaba Ferenc și dna. Mădălina Roșu,
director Direcţia Juridică a CNCD. Acest curs
este construit pe baza prevederilor legale în materie și cu ajutorul materialelor oferite de colaboratorii noștri CNCD, Agenţia Naţională Antidrog,
Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate –
SASTIPEN, ACCEPT, CARUSEL și Centrul de
Studii Juridice și Drepturile Omului.
Florin-Valentin GIGHILEANU

Timp de două săptămâni, cinci profesori din cadrul Institutului de Studii pentru Ordine Publică au participat, în Logrono,
Spania, la Centrul de Excelenţă pentru Pregătirea Specială a
Guardia Civil, la un exerciţiu de simulare a condiţiilor unei misiuni
de menţinere a păcii, sub egida Proiectului ”European Union Police
Services Training” (EUPST) II.
Alături de alţi 200 de participanţi din Europa, ISOP a primit invitaţia din partea Guardia Civil, din Spania, să ia parte la
acest exerciţiu organizat, în perioada 13-24 martie 2017, cu un număr de cinci reprezentanţi, aceștia urmând să activeze în cadrul
exerciţiului sub comanda “Head of strengthening element”.
Pe perioada celor două săptămâni s-a dorit simularea condiţiilor unei misiuni de menţinere a păcii sub egida UE, alături de
România (reprezentată de IGPR, IGJR și ISOP) fiind prezente ţări
precum Angola, Senegal, Insulele Capului Verde, Columbia, Cipru,
Portugalia, Brazilia, Estonia, Maroc, Lituania, Bulgaria, Anglia,
Algeria
ISOP a fost reprezentat de cms-șef de poliţie Cristina Radu, din cadrul Catedrei Management și Legislaţie, comisar-șef de
poliţie Claudius Popescu, subcomisar de poliţie Dania Trofil, de la
Catedra Limbi Străine și Pregătire Misiuni Internaţionale, comisar
de poliţie Marius Dobra și comisar de poliţie Viorel Ciocănescu din
cadrul Catedrei Formare Profesională Continuă.
Cu o experinţă deja formată în misiunea ONU de menţinerea păcii în Liberia, comisar Marius Dobra consideră că
„participarea la activitate constituie un bun prilej de specializare a
personalului ISOP implicat în formarea poliţiştilor în vederea participării la misiuni internaţionale de menţinere a păcii cât şi de a
iniţia contacte cu partenerii implicaţi în acelaşi tip de activităţi,
care ar putea duce la dezvoltarea în viitor a unor relaţii de colaborare în acest domeniu”.

„...participarea
la activitate
constituie un
bun prilej de
specializare a
personalului
ISOP implicat în
formarea
polițiștilor în
vederea
participării la
misiuni
internaționale
de menținere a
păcii ...”
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În anul 2016, personalul Institutului de Studii pentru Ordine Publică a participat la numeroase activităţi în străinătate, precum:



Două seminarii în cadrul proiectului „Etică şi integritate organizaţională în cadrul Ministerului Afacerilor Interne”, desfășurate în Moldova, la Chişinău, în perioada 18-21.05.2016 și 05-08.07.2016, prilej pentru experţii români de a transfera către partenerii moldoveni cunoștinţele și bunele practici în domeniu;



Conferinţa „Etica şi integritatea în domeniul poliţienesc”, desfășurată în Cehia, la Praga, în perioada 2830.09.2016, ocazie cu care au fost preluate bunele practici ale statelor europene, acestea fiind valorificate în procesul de
formare a personalului MAI;



Conferinţa Academică destinată instructorilor din centrele de pregătire pentru poliţiștii care participă la misiuni de menţinere a păcii (EUPST II), desfășurată în Italia, la Vicenza, în perioada 18-20.10.2016; demersurile pentru continuarea
cooperării cu structurile similare din celelalte state UE, în vederea actualizării cursurilor de pregătire pentru misiuni de
menţinere a păcii la cele mai noi standarde sunt în curs de desfășurare;



Cursul „EU Concept Core” (EUPST II), desfășurat în Finlanda, la Tampere, în perioada 6-17.11.2016; ulterior acestui curs, ISOP a efectuat demersurile necesare pentru modificarea curriculei cursurilor de Monitori ONU si EUPOL;



Cursul ONU „Training of Trainers” privind protecţia copiilor în conflictele armate, desfășurat în Italia, la Brindisi,
în perioada 05-09.12.2016; în urma activităţii, s-a propus actualizarea temelor din curricula cursurilor de Monitori ONU
și EUPOL referitoare la protecţia drepturilor omului, în speţă ale copilului.

Activități de formare în ISOP

Programul de
specializare
autorizat ANC
„Formator” cel mai solicitat
de către
structurile
MAI, destinat
personalului
MAI cu studii
superioare, cu
atribuții în
domeniul
formării
profesionale
sau care
urmează să
susțină
prezentări în
cadrul unor
cursuri/
programe de
pregătire pe
domeniul de
specialitate.

Conform Graficului cursurilor/programelor de formare profesională continuă pentru personalul
MAI pe anul de învăţământ 2016-2017, postat pe site-ul instituţiei isop.mai.gov.ro, în Institutul de
Studii pentru Ordine Publică se desfășoară activităţi de formare de un real interes pentru structurile beneficiare, cum ar fi:
Cursuri de management:
Cursul Management pentru ofiţeri care ocupă funcţii de conducere - cu examen de admitere,
cursul urmărește perfecţionarea în management și dezvoltarea de competenţe specifice managementului specific MAI, și anume: aplicarea strategiilor moderne, a principiilor și metodelor moderne specifice actului managerial în MAI; implementarea strategiilor de comunicare profesională
și de gestionare a stresului și aplicarea elementelor de management organizaţional aplicat, a strategiilor de relaţii publice și reglementărilor specifice în domeniile MAI;
Cursul Management pentru ofiţeri care ocupă funcţii de execuţie - cu examen de admitere, este
adresat personalului cu atribuţii manageriale din structurile MAI, urmărind perfecţionarea în
managementul specific MAI și formarea de competenţe corespunzătoare managementului aplicat
sau tactic (pentru funcţii de execuţie);
Programe autorizate de Autoritatea Naţională de Calificări:
Programul de specializare Manager proiect - destinat personalului MAI cu studii superioare, cu
responsabilităţi de a realiza și implementa proiecte și celor care își propun să acceseze fonduri nerambursabile. Cursul urmărește formarea de competenţe, conform standardului ocupaţional existent la nivel naţional: stabilirea scopului proiectului, stabilirea cerinţelor de management integrat
al proiectului, planificarea activităţilor și jaloanelor proiectului, gestiunea utilizării costurilor și a
resurselor operaţionale pentru proiect, realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect, managementul riscurilor, managementul echipei de proiect, managementul comunicării în cadrul proiectului, managementul calităţii proiectului.
Programul de specializare Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene - destinat
personalului MAI cu studii superioare, cu atribuţii în elaborarea fișelor/cererilor pentru proiecte
cu finanţare externă nerambursabilă. Competenţele formate pe timpul pregătirii sunt cele descrise
în standardul ocupaţional corespunzător: aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă,
aplicarea normelor de protecţia mediului, menţinerea unor relaţii de muncă eficace, pregătirea
elaborării proiectului, documentarea în vederea realizării proiectului, stabilirea parteneriatelor.
Programul de specializare Asistent relaţii publice şi de comunicare - este destinat personalului
MAI din structurile de relaţii publice și comunicare și urmărește formarea de competenţe, conform
standardului ocupaţional existent la nivel naţional: comunicare interactivă, comunicare interpersonală, organizarea campaniilor integrate, pregătirea întâlnirilor de lucru, menţinerea relaţiilor cu
mass-media, munca în echipe multidisciplinare/realizarea materialelor, organizarea de evenimente, dezvoltare profesională; planificarea activităţii proprii, participarea la eficientizarea comunicării în organizaţie, evaluarea eficienţei programelor de relaţii publice.
Programul de specializare Formator - cel mai solicitat de către structurile MAI, destinat personalului MAI cu studii superioare, cu atribuţii în domeniul formării profesionale sau care urmează să
susţină prezentări în cadrul unor cursuri/programe de pregătire pe domeniul de specialitate și
care urmărește formarea de competenţe conform standardului ocupaţional existent la nivel naţional: pregătirea programului de formare, pregătirea formării practice, realizarea activităţilor de
formare, evaluarea participanţilor la formare, evaluarea programului de formare.
Programele de iniţiere și de specializare Analist de informaţii, Programul de iniţiere Asistent analist de informaţii - se adresează personalului structurilor de analiza informaţiilor din MAI;
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Cursurile în domeniul limbilor străine se adresează personalului MAI care dorește să obţină
competenţe lingvistice în domeniul limbilor străine, conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine: Limba engleză - iniţiere şi specializare, Limba franceză - iniţiere şi
specializare, Limba germană - iniţiere, Limba italiană - iniţiere şi specializare, Limba spaniolă iniţiere şi specializare. De asemenea, personalul didactic cu experienţă profesională în domeniu
din ISOP susţine și programe de perfecţionare autorizate ANC în domeniul limbilor engleză, franceză și germană.

În ISOP se desfășoară următoarele cursuri de pregătire de
bază pentru participarea la operaţii multinaţionale:
Monitori ONU limba engleză (ofiţeri), Monitori ONU limba
franceză (ofiţeri), Monitori ONU limba engleză (agenţi/
subofiţeri), Monitori ONU limba franceză (agenţi/subofiţeri),
EUPOL limba engleză (ofiţeri), EUPOL limba franceză
(ofiţeri), EUPOL limba engleză (agenţi/subofiţeri), EUPOL
limba franceză (agenţi/subofiţeri). Accesul la aceste cursuri
se face prin examen de admitere, fiind adresate poliţiștilor/
cadrelor militare din MAI care urmează să participe la misiuni
și operaţii în afara teritoriului naţional sub egida ONU, respectiv sub egida UE.
Printre cursurile de perfecţionare organizate în ISOP se
numără Poliţie judiciară (investigaţii criminale), Poliţie
judiciară (ordine publică) - adresate poliţiștilor cu atribuţii de
cercetare penală din structurile subordonate Direcţiei de Investigaţii Criminale și ale Direcţiei de Ordine Publică. Competenţele dezvoltate la cursuri sunt: identifică prevederile actuale
ale noului Cod penal și ale noului Cod de procedură penală,
aplicabile activităţilor specifice desfășurate de ofiţerii care au
calitatea de organe de cercetare penală ale poliţiei judiciare;
aplică prevederile actuale ale noului Cod penal și ale noului
Cod de procedură penală în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

vederea atingerii performanţei personale și profesionale sau
aplicarea unor instrumente NLP specifice pentru dezvoltarea
abilităţilor de vorbire în public. De asemenea, stagiul de perfecţionare Limbaj nonverbal își propune să eficientizeze comunicarea pe timpul îndeplinirii misiunilor/atribuţiilor specifice, prin utilizarea și descifrarea semnificaţiilor limbajului
nonverbal.
Stagii de pregătire:
Stagiul de pregătire Negociator în situaţii de criză de ordine
publică, se adresează personalului MAI cu atribuţii în situaţii
de criză în domeniul ordinii publice.
Stagiul de pregătire Identificarea victimelor traficului de persoane oferă informaţii legate de reglementările specifice activităţilor desfășurate de poliţiști pe linia identificării victimelor
traficului de persoane.
Stagiul de pregătire Prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare se adresează personalului MAI și urmărește însușirea normelor legislative europene și naţionale privind
prevenirea și combaterea discriminării.

Stagiul de pregătire Prevenirea torturii şi a pedepselor sau
tratamentelor inumane ori degradante urmărește însușirea
Pentru pregătirea în domeniul educaţiei fizice şi al
normelor legislative europene și naţionale privind prevenirea
sportului, ISOP organizează Cursul de specializare Instructorturii și a abuzurilor în relaţia dintre reprezentanţii legii și
tor arte marţiale, care se adresează personalului cu atribuţii în
persoanele supuse măsurilor privative de libertate.
domeniu și urmărește: acumularea de cunoștinţe practicoteoretice specifice artelor marţiale; diversificarea pregătirii Stagiul de pregătire Prevenirea şi combaterea violenţei de gen
specifice, precum și pregătirea didactico-pedagogică a cursan- vizează pregătirea poliţiștilor în acord cu prevederile
ţilor în vederea transmiterii de către aceștia a informaţiilor Convenţiei de la Istanbul pentru a asigura prevenire, protecţie
dobândite. De asemenea, în acest domeniu se organizează sta- și servicii specializate pentru toate formele de violenţă împogii de pregătire de 3 și de 5 zile.
triva femeilor, inclusiv violenţei sexuale asupra femeilor.
Pentru dezvoltarea competenţelor de comunicare, personalul structurilor MAI pot urma stagii de pregătire specifice:
Comunicare eficientă folosind elemente NLP, Vorbire în public folosind elemente NLP sau Dezvoltare personală folosind
elemente NLP, care urmăresc însușirea unor strategii de comunicare eficientă și aplicarea unor instrumente specifice,
însușirea unor tehnici de autoobservare și autodezvoltare în

Cursul pentru inițierea în carieră se adresează
poliţiștilor care au dobândit acest statut în situaţiile prevăzute
de art 5 din Anexa 4 a OMAI 140/2016 privind activitatea de
management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI.
Leontina SILIȘTE

Interviu cu domnul
gl. (r.) prof. univ.
dr. Anghel ANDREESCU

Cei care l-au cunoscut pe domnul general Anghel Andreescu spun că Institutul de pe Șoseaua Olteniței a cunoscut o reală înflorire în perioada în care domnia sa a fost director. A reconstruit clădiri gata să se dărâme, a dotat biblioteca generală cu cărți de valoare, a dat în folosință un poligon de tragere, a adus formatori pregătiți.
Toate titlurile deținute în Ministerul Afacerilor Interne îl recomandă ca fiind un bun manager și un profesor
desăvârșit. Dedicat învățământului, a ridicat nu numai instituția noastră, ci și alte școli care aparțin
Jandarmeriei Române. Pentru activitatea desfășurată, domnul general cu patru stele a primit înalte distincții,
precum: Ordinul Pentru Merit – Franța (1999); Ordinul „Steaua României” în grad de Mare Ofițer
(2000); Crucea Patriarhală (2000). Începând din anul 2008 este membru în cadrul Consiliului de Onoare al
Ordinului Național „Steaua României”.
Ce a însemnat ISOP pentru dumneavoastră?
A fost o continuare firească, deoarece eu am lucrat în învăţământ. La începutul carierei, nu am vrut să rămân în București.
Pentru a fugi de Capitală, m-am dus la școala Slatina, șef de
catedră și șef de Stat Major la Centrul de Formare și Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de Poliţie „Nicolae Golescu” din
Slatina – 1984-1990… Şi am lăsat altă funcţie la Minister, pentru că mi-a plăcut partea de învăţământ. Nu m-am dus șef la o
structură superioară, gen general cu patru stele, și am venit pe
Olteniţei să fac treabă. A fost rău? Vreau să cred că nu am venit
să pierd timpul aici.
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După 30 de ani vechime, am devenit general la 48 de ani. Am
scris peste 40 de cărţi. Eram la al doilea doctorat și mă cunoștea
Vestul. Am profitat de acest lucru pentru a dezvolta învăţământul și la noi în ţară, aducând foarte mulţi bani de afară. Mi-au
dat francezii cinci milioane și am făcut Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri „Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române de la Roșu.
Italienii ne-au sprijinit cu înfiinţarea Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi Drăgășani, austriecii au vrut să ne dea 120 de
mașini….
În Europa există un astfel de sistem de învăţământ bine pus la

punct. În Germania, unde voiau să mă pună șef de comisie,
am văzut toate școlile, începând cu școala de ofiţeri și continuând cu școala de perfecţionare. La fiecare doi ani, acolo,
orice poliţist se duce la școală. Chiar dacă aveai copil mic de
două săptămâni, trebuia să mergi. Sistemul le permitea să își
aducă și copilul la școală. Cine nu mergea era trecut în rezervă. Carabinierii, Garda Civilă din Spania, toţi treceau periodic, la doi, trei ani, printr-un astfel de sistem de învăţământ.
Ce aţi însemnat dumneavoastră pentru ISOP?
Am vrut să fac mult mai multe…. Am vrut, în primul rând, să
fac ce am văzut afară, și am văzut multe. Să creez și niște condiţii. Să aduc șefi de inspectorate câte două săptămâni (o zi
face logistică, o zi face management, altă zi muncă de personal…). Ce bună era odată rezerva de cadre!… Fără învăţământ
nu faci nimic. Așa este în toate școlile din Europa. Mai ales la
francezi, le știu pe de rost, la belgieni, la olandezi, la spanioli,
la turci. Noi am scăzut mult din punctul acesta de vedere.
Numai cu aplicaţie practică deosebită te poţi desăvârși ca
poliţist. Eram șef la ordine publică în Mamaia, unde subordonam 140 de elevi: sectoriștii, agenţii de ordine și de circulaţie.
Eu răspundeam de tot. Aveam recompense pentru că îmi
plăcea să fac treabă. Primul lucru ca să te înţelegi cu oamenii
este să ţi-i apropii. Am reușit asta cu băieţii de acolo, deși era
pe vremea lui Ceaușescu, când nu se putea fără o serie de
interdicţii. Poate și Dumnezeu a ţinut cu noi. Pentru mine,
învăţământul este pe primul loc, fără el nu faci nimic.
Așa am ajuns director la Centrul de Studii Postuniversitare
(astăzi, Institutul de Studii pentru Ordine Publică), unde am
rămas din anul 2001 și până în 2005. În tot acest timp, au
existat persoane care au vrut să desfiinţeze acest Centru.
M-am luptat să îi fac să înţeleagă că, dacă nu ai școli bune, nu
vei avea nici oameni buni. Peste tot așa se merge în lume.
Consideraţi necesară existenţa Institutului de Studii
pentru Ordine Publică în România?
Este vitală. Cine crede că nu este, nu are cunoștinţe de pedagogie și psihologie, nu are cunoștinţe de specialitate. Omul
învaţă chiar toată viaţa! Pe vremuri, când te prezentai la doctorat, era o comisie formată din șapte persoane care te examina patru ore. Când am fost la Academia Militară le-am
spus că mă pot întreba orice, pentru că am citit tot. Mi-au pus
470 de întrebări. În trei ore și ceva am răspuns la peste 80.
Era foarte mult și ei au apreciat că am răspuns la așa de multe întrebări. În toată lumea este așa. Sigur că nu trebuie să
existe, la fiecare interval de doi ani, o pregătire care să dureze
luni de zile. Două săptămâni sunt suficiente. După ce se revine peste doi ani, trebuie să existe o continuitate, astfel încât
să se demonstreze că în cei doi ani cursantul și-a însușit tot
ceea ce a învăţat. Mereu apar lucruri noi, și dacă se revine
periodic la acest curs, nu mai există riscul să se acţioneze
după reguli învechite, perimate.
Care a fost primul lucru pe care l-aţi făcut după ce
aţi fost numit director la ISOP?
Am început cu două lucruri. În primul rând am întrebat ce
pot găsi la biblioteca școlii și m-am îngrozit. Am văzut starea
avansată de degradare a clădirilor… Apoi m-am uitat și la
partea de predare și m-am întrebat de unde să luăm niște
profesori de valoare sau să mai pregătim dintre ai noștri,
poate chiar să mai luăm de afară. Aveam nevoie și de bani
pentru toate acestea.
Mi-ar fi plăcut să copiem modelul din Italia. Un ofiţer care
lucrează în operativ poate să întrerupă activitatea timp de

patru, cinci ani, să predea în școala de poliţie pe aceeași bani
din operativ, apoi să se întoarcă la meseria lui. Ar fi fost un
câștig extraordinar pentru atâtea generaţii de poliţiști care ar
fi învăţat din experienţa unui profesionist! Trebuie să se poată face o îmbinare a cunoștinţelor teoretice cu experienţa. Pe
vremuri se făcea, la cinci ani, la Grădiștea, pedagogie, psihologie, apoi, timp de șase luni, te duceai și lucrai singur și dacă
luai calificativul „nesatisfăcător”, nu se știa dacă mai rămâneai în sistem. Ca profesor și comandant, trebuia să fii exemplu pentru cursanţi. Pe cât am putut, am adus specialiști din
aparatul central. Nu aduceam pe oricine, gen șef de schimb,
să predea, ci pe șeful serviciului de arme, pe șeful serviciului
de ordine publică, pentru ca aceștia să îi completeze pe ceilalţi. Experienţa operativă este foarte importantă. Nu aduci
pe cineva care mai citește din Dreptul constituţional. Nu
merge să memorezi și apoi sa predai..
Ca fost director, cum aţi recomanda
să se dezvolte
activitatea ISOP?
În primul rând, ar fi bine să fie sprijinit
de factorii de conducere, efectiv de conducerea ministerului și a comandanţilor
de armă. Care este prioritatea pentru
tine? Uite, am încadrat atâţia. Atunci, hai
să vedem ce facem cu ei, cu prioritate.
Am avut la un moment dat șapte miniștri
cât am lucrat în Minister. Pe toţi am încercat să îi conving că învăţământul trebuie să fie cu adevărat învăţământ. Am
dus muncă de convingere cu fiecare cabinet să investească în învăţământ. Așa este
în toată lumea și așa este firesc. Eu, ca șef
de armă, trebuie să mă interesez: câţi am
încadrat? Atâţia. Ei bine, pe aceștia trebuie să îi bag neapărat în școli. Mai dau și
un om, doi, ca lectori, să trimit la școală,
pentru că, în fond, îmi pregătește oamenii
mei.

„Mi-ar fi plăcut să
copiem modelul
din Italia. Un
ofițer care
lucrează în
operativ poate să
întrerupă
activitatea timp
de patru, cinci
ani, să predea în
școala de poliție
pe aceeași bani
din operativ, apoi
să se întoarcă la

Dacă aţi fi în măsură să faceţi
aceasta, aţi dispune folosirea rezerviştilor cu experienţă practică certificată în specializarea lor pentru
pregătirea cadrelor MAI?

meseria lui”.

Bineînţeles. Este o mină de aur! Cum fac și alte state europene! Polonezii au acum peste 80 de mii de voluntari în armată,
Finlanda are încă zece până la 30 de mii de voluntari; în armata Elveţiei, din doi în doi ani te duci și-l pregătești o lună.
Nu se discută. Nu faci pregătirea aceea, nu mai mergi nici la
serviciu. Este logic. Cum să nu te folosești de acești oameni
pregătiţi? Nu este vorba de bani aici... Nu avem minte…
Ce i-aţi spune unui poliţist aflat la început de
carieră?
Dacă s-a gândit bine când vine aici și dacă s-a gândit bine să
rămână. Să nu se gândească la calitatea de lucrător în MAI,
ca la o variantă de rezervă. Şi dacă vrea cu adevărat să facă
asta. Pentru că eu, dacă aș lua-o de la început, aș face exact
același lucru. Chiar dacă nu am avut niciun Revelion, niciun
Crăciun acasă. Niciodată. Îmi amintesc că în 1978 ,când a ars
Teatrul Naţional, eram șef de batalion…
Mai aud pe diverși care spun că „uite, eu lucrez opt ore pe zi”.
Dar în cele opt ore, mereu întreb, se cunoaște că ai făcut ceva? Este vorba de eficienţă. Peste tot și mai ales în meseria

aceasta trebuie să se meargă pe eficienţă și pe buna pregătire
în domeniu. Dacă veniţi numai pentru că nu a mers dincolo
și poate merge aici, nu se poate.
Ce părere aveţi despre încadrările din sursă
externă?
S-au tot practicat de-a lungul timpului unde a fost vorba de
specialiști, pe domeniu. Trebuie să iei ingineri pe IT și nu
numai. Din prima mea companie, numai unul nu a devenit
ofiţer, toţi au învăţat și au devenit ofiţeri. Dacă îţi apropii
oamenii, mănânci pământul cu ei.
Care este secretul profesional al unui poliţist
„curat” în România?
Dacă își iubește meseria, în primul rând, să nu facă rabat.
Acesta este succesul. Poţi să ai tu IQ-ul ridicat, trebuie să ai
ambiţie și să fii conștient. Eu mai predau pe la universităţi și
întreb adesea cursanţii: ai citit cartea?
Da. Ce culoare are coperta? Nu știu.
Goleman și Dalai Lama au scris că nu
trebuie neapărat să memoreze. În pauză
să iasă afară, să se plimbe, să alerge, să
Pe linie de
facă o tracţiune la bară, să nu înveţe în
pauză. Să nu-l deranjeze să „mănânce”
învățământ am
ceva pentru memorie. Se știe că noi, oaîndrăgit foarte
menii, la 13 ani atingem vârful pentru
memorare. La 32 de ani memoria începe
mult ISOP. S-a
să scadă cu 1 până la 3 la sută. Iar cine nu
pune „nebunul” în funcţiune, la 40, 50 de
pus problema să
ani este o epavă. Deci trebuie să punem
merg și la
tot timpul mintea la treabă. Când lucram,
știam terminaţia la 1000 de telefoane.
Academia de
Conexiunile sunt totul. Păcat că nu le-am
Poliție, dar am
știut lucrurile acestea când eram mai mic.
Mă preocupă foarte mult să citesc, am
ales să vin aici,
acasă vreo 7000 de cărţi dragi. Poate o să
râdeţi, dar întotdeauna m-am simţit atras
la școala de pe
de ezoterism.
Olteniței.

Am văzut toate trupele de interne din
lume. Nu am văzut Speţnaz la ruși. Nu am
putut… La chinezi am văzut ce n-a văzut
nimeni. Încă mai sunt prieten cu fiul fostului președinte al Chinei, generalul Liu. Acum este pensionar. Am fost de mai multe ori în China și o dată am stat chiar
două săptămâni. Erau atât de amabili încât îmi ofereau orice
le ceream. Mi-am exprimat dorinţa să văd Marele Zid
Chinezesc și locul unde s-a născut marele învăţat. Am mai
văzut și ce fac fetele acelea din trupele speciale. Eram atunci
cu șeful de la jandarmi, când ne-au făcut o demonstraţie
dublu salt mortal, cu un cuţit și o toporișcă pe care le mânuiau cu o așa dexteritate încât reușeau să ucidă din două mișcări două persoane.
Când lucram la jandarmi am adus shaolinii. Apoi la SPP am
adus Mossadul. Pentru a învăţa cele mai bune tehnici și pentru a-mi pregăti oamenii, am reușit să aduc pe cei mai buni
din lume. Apoi, când lucram la ISOP, generalul Liu cu trei
shaolini mi-au făcut surpriza și mi-au făcut o vizită. Am organizat, în aceeași perioadă, cu sprijinul doamnei ambasadoare, pregătirea trupelor speciale de la Gheorghieni. Păcat
că nu au venit atunci și de la Poliţie… Este impresionant să
vezi 100 de trăgători care trag sută la sută cu pistolul. La noi,
la Dinamo, media cu pistolul este 92, 95. Şi eu am fost campion vreo câţiva ani. Nu am mai tras de vreo doi ani, dar încă
mai pot să trag.
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De ce oamenii cu experienţă părăsesc sistemul?
Şi eu mi-am dat de două ori demisia pentru că nu am vrut să
fac compromisuri. Am fost pus de nenumărate ori în situaţia
de a discuta cu cărţile pe masă: se vrea sau nu să se ridice
prestigiul instituţiei? Când a fost cu minerii, am primit telefoane să-i las pe mineri să intre. Nu-i las, am spus. Legea nu
am făcut-o eu. Dacă nu se ţine cont de ceea ce spun eu atunci
nu mai stau în acel loc. Nu discut. Țin la oamenii mei. Am
vorbit cu băiatul acela care și-a terminat cariera pentru că a
fost rănit grav cu o cărămidă. Are o pensie de nimic. Cum să
nu îi ocrotești și să nu te zbaţi pentru ei? Am avut multe în
vremea aceea… Şi când eram comandantul Jandarmeriei. Eu
mă luam doar după legi. Mereu mi-am apărat oamenii din
stradă.
Care a fost funcţia din minister pe care aţi
îndrăgit-o cel mai tare?
Mi-a plăcut la SPP și la Jandarmi pentru că s-a dovedit că
am făcut bine, dar și în Minister, deși acolo m-am lovit de
multe. Au fost și oameni buni, de calitate… Pe linie de învăţământ am îndrăgit foarte mult ISOP. S-a pus problema să
merg și la Academia de Poliţie, dar am ales să vin aici, la
școala de pe Olteniţei.
Ce amintiri aveţi legate de ISOP?
Cea mai importantă a fost când am terminat cele trei săli de
calculatoare…, când era gata și poligonul, sala de sport, terenul de tenis. Îmi amintesc cu drag cum zideam la corpul
principal de clădire. Era iarna și băgam suflantă, pentru că
erau minus 7 grade. Puneam câte o bucată, câte o bucată...
Era așa de crăpat peretele că se vedea afară.
Mereu mi-am zis: Gata! Dar tot mai rămâneau multe de făcut. Apoi nu m-am mai înţeles cu un secretar de Stat, care nu
ne-a mai dat fonduri de reparaţii. Am păstrat toate facturile.
Multe le-am renovat, dar vroiam să le refac. Așa este la noi
în ţară. Când vezi că un om face treabă bună într-un loc,
lasă-l acolo să muncească, nu-l mai muta…
Dacă aţi fi acum directorul ISOP, ce urare aţi face
formatorilor?
Cei care vin să predea aici să vină nu ca să găsească un loc
călduţ, ci să fie cu adevărat exemple pentru toţi cursanţii și
să pună mult suflet. Nu să aștepte să treacă ora. Omul când
pleacă de aici să plece cu ceva, să înveţe ceva și, mai ales, nu
uitaţi că învăţământul trebuie legat cu practica.
Le-aţi spune ceva şi cursanţilor?
Să aibă încredere în cei care îi instruiesc. Sigur, nu toţi vor fi
ideali. Să aibă îndrăzneala de a întreba, de a se perfecţiona,
pentru că nu ai în teritoriu atât de mult timp la dispoziţie cât
ai aici. Să valorifice la maximum timpul pe care îl au. E foarte important lucru acesta. Nu mai spun că o bibliotecă
trebuie să aibă ultimele noutăţi…

Interviu realizat de Lucia TOCACI
Gabriel Cătălin PUȚ

…bate primăvara’n geam stăpână, suverană peste aspiraţiile
noastre. Exemplificativ, ISOP își inaugurează azi prima revistă care se vrea fanion în comunicarea și coagularea comunităţii profesioniștilor purtători ai uniformei albastre…
Mi s-a cerut punct de vedere, cuvânt de salut etc, am reflectat asupra destinului revistei și dezideratelor urmărite cu
Grig Stolojescu, prieten și coleg inteligent și charismatic,
implicat și responsabil în acest demers.
Păi, puteam să stau în afara jocului? Câtă vreme în 1975 (o
grămadă de ani au trecut) în atât de cunoscuta Şcoală
Olteniţei – actualul redutabil ISOP – îmbrăcam uniforma de
instrucţie a cursurilor de formare pentru „încadraţii direct”,
doar pentru - atenţie!!.. opt luni de zile cu încazarmare – și
cei care știţi „mersul”, știţi și ce-i încazarmarea…zyk?!..
După consfinţirea în cel mai mic grad (locotenent) și cea mai
mică funcţie (expert criminalist IV), urma să trec în rezervă
de pe funcţia de Director al Direcţiei de Prevenire și Prognoză din M.I. – corespunzătoare onorantului grad de general –
dar, atenţie! asta de-a lungul a 37 de ani serviţi cu loialitate,
devotament și… bună credinţă.
Am prins hoţi pe străzi (hoţii se prind cu mâna!), mi-am
spart ochelarii de nenumărate ori pe străduţele Lipscanilor,
bătându-mă parte-n parte cu interlopi de legendă
Topcanezul, Sanadică, Ulise Şmenarul și alţii… - pe toţi!..
dar pe rând, fiecare la vremea lui :)... i-am pus în fiare și
i-am dus la prăvălie – Poliţia Capitalei – zyk!
Razii, pânde, c.f.l.-uri, patrule stradale, controale (controlor
și… controlat evident!). Au fost anii petrecuţi (în lipsă de
poligraf)!!! la Poliţia Judiciară a Capitalei acelor vremuri… Şi
cu ce colegi?! Şi cu ce șefi?! Şi cu ce subordonaţi?!.. Oameni
de sacrificiu și vocaţie, Negulescu, Florescu, Bolboacă, Duţă
Dorel, Antonescu, Costi Ionescu, Pitulescu, Vicol,
Marinache, Enache, Pătruţ și mulţi alţii de la care am învăţat
și pe care i-am învăţat, inoculându-le instinctul de vânător –
vânători de criminali… zyk..!
Au urmat specializări pe ici pe colo…!! am decriptat tehnica
poligraf… am priceput ce-i cu disciplinele forensic, am predat în 2000 direct în Aula Questura di Roma și Universitatea
Sapienza – (între auditori călcai pe doctori, criminologi,
criminaliști ca pe… dude, direct)… purtam cu mine experienţa poliţistului – psihologului criminalist român – eram tăticul lor - !!!...
Am implementat în ţară tehnica poligraf, …am format primii
specialiști și primele cabinete teritoriale Timiș, Iași, Constanţa și Cluj… (ce experţi psihologi de excepţie s-au format
acolo!!)…
M-am retras din Institutul de Criminalistică – I.G.M.R. – în
1984, lăsând la cheie o linie de muncă redutabilă – plecam la
Capitală.
Am pus în funcţie Laboratorul de Testări Poligraf de la Poliţia Capitalei – duș rece, fiori de spaimă pentru ucigașii acelor vremuri, am scos crime rămase cu A.N. de la 3 la 11 ani
vechime…a urmat promovarea în Minister și apoi trecerea în
rezervă - !

În acea perioadă am fost vizitat de experţii partenerului nostru de azi – Poliţia Americană – m-au asistat în testările
reale, cotidiene, au cam simţit ce pot, ce știu!, n-a fost nici o
rușine să-și scrie notiţele-n agende… o fi fost de bine?!.. o fi
fost de rău?!.. știu doar că după vreo șase luni am fost chemat la comanda Ministerului să mi se înmâneze licenţa de
expert în tehnica poligraf a A.P.A. – S.U.A. – se întâmpla în
1995/1996.
Am rămas prieten cu excelenţele lor dr. Barland Harold –
Director pentru cercetări externe A.P.A. și dr. Miller Stepfan
– fabricant tehnică specială sub embargou SUA – (timpuri
trecute zyk)!... timpuri onorante pentru generaţiile ce vin,
pentru studenţii poliţiști și magistraţi pe care-i formez…
Azi sunt relaxat și optimist, am sentimentul datoriei împlinite, din experienţa acumulată scriu cărţi, tratate, compendii
universitare, conduc masterate, predau din perspectiva gradului universitar de prof.dr. la INM, ANI, URA, Academie,
ISOP (uneori ca invitat/colaborator).
Pe fundamentul acestui „pedigree”, îndrăznesc azi să vă
urez, în ordine:
ISOP să se ridice la gradul de „INSTITUT SUPERIOR
DE EXCELENȚĂ ÎN STUDII POLIȚIENEŞTI” –
(doctorate, masterate, reciclări, specializări, promovări etc)
Revistei ISOP, în care scriu azi, longevitate, prestigiu,
competitivitate, atractivitate….
Şi mie… ce-o vrea Dumnezeu!...
Am onoarea!
Prof.univ.dr. Tudorel Butoi – psiholog
clinician principal – specialist în
expertiza psiho-legală,
specialist în tehnica poligraf

Haiti, Mali, Liberia, Republica Centrafricană, R.D. Congo,
Sudanul de Sud, Cipru… Sunt ţările în care poliţiştii români
pleacă, an de an, în misiuni de menţinerea păcii. Se organizează concurs şi numai cei mai buni dintre cei mai buni ajung în
aceste zone ale lumii. Ce îi îndeamnă pe aceşti tineri să plece
în astfel de regiuni? Care sunt condiţiile de examinare? Ce îi
aşteaptă pe aceşti tineri odată ajunşi în ţări străine? Cât de
importantă este pregătirea la ISOP? Ce înseamnă să fii
peacekeeper? Încercăm să dăm mai jos o definiţie la toate
aceste întrebări.
Când celebrul scriitor german Hermann Hesse spunea că
„fiecare om are misiunea sa în viaţă, iar ea nu este întotdeauna
cea pe care el și-ar fi dorit-o”, cu siguranţă nu se referea la
plecările poliţiștilor români în misiunile de menţinerea păcii.
Paradoxal, chiar dacă în acele ţări se practică, frecvent, joaca
de-a viaţa, cei mai mulţi devin dependenţi de aceste plecări,
existenţa lor devenind un laitmotiv. În final, sunt eligibili să
apere tot ce este mai de preţ pentru oameni: libertatea și pacea. Meritul de a fi ”peacekeeper” este o permanentă provocare care le confirmă profesionalismul
atunci când se măsoară cu poliţiști din alte ţări, pe
un teren neutru.

Cms-șef dr. Aurelia Iana, șeful Catedrei Limbi străine și pregătire misiuni internaţionale, își amintește despre procesul de
învăţământ de atunci că „avea la bază dezvoltarea abilităţilor
de comunicare în limba engleză şi se baza doar pe experienţa
profesorilor de la acea vreme. Evoluţia şi optimizarea acestor cursuri au depins de eforturile personale în perfecţionare
şi de puterea de adaptare a profesorilor la provocările actuale”.

Itinerariul plecării în astfel de misiuni de menţinerea păcii începe la Institutul de Studii pentru
Ordine Publică (ISOP). Anual, aici se înscriu, de
regulă în primul semestru al anului, sute de poliţiști
pentru a urma cursul de „Monitori ONU”, toţi încrezători că vor juca într-o bună zi pe scena acţiunilor umanitare. Obiectivul cursului este familiarizarea cu principii de lucru ale ONU, cu misiunile de
menţinerea păcii precum și cu cerinţele specifice
Profesoarele de limba engleză: scms. Raluca Bratu și
pentru participarea la acestea. Cu certificatul
cms-șef Cornelia Toma
de absolvire de aici, candidaţii merg la testarea
organizată, o dată la doi ani, de autorităţile
române împreună cu echipa UNSAT (United
Nations Selection Assistance Team). De asemenea, experţii ONU testează cunoștinţele
candidaţilor români la limbile străine (engleză
și franceză), abilităţile de conducere a autovehiculelor 4x4 precum și mânuirea armamentului. Pot participa la testarea internaţională
atât poliţiștii care au absolvit cursul de monitori ONU cât și cei care au mai fost în misiuni
internaţionale de menţinere a păcii. Cursanţii
Profesoarele de limba engleză, scms Dania Trofil și de limba franceză: cms. Ana Larisa
care promovează testarea internaţională intră
Gheorghe, cms-șef Anne-Marie Andrei (de la stanga la dreapta)
pe lista ”stand-by”, urmând a fi trimiși în teatrele de operaţii în funcţie de datele la care se
face rotaţia cadrelor, aflate deja acolo.
Alături de aceste doamne care susţin mare parte din acest
Pregătirea poliţiștilor la ISOP nu putea fi asigurată decât tot
curs, ISOP a mai cooptat, de curând, doi profesori care vin să
de oameni cu experienţă precum doamnele care predau limbi
îmbogăţească predarea cu propria lor experienţă din misiunile
străine: scms. Dania-Lara Trofil, cms-șef Anne-Marie Andrei,
internaţionale. Unul dintre aceștia, cms. Claudius Popescu a
cms. Raluca Bratu, cms. Ana-Larisa Gheorghe, cms-șef
fost doi ani în misiune în Haiti (America Centrală) și doi ani în
Cornelia Toma. Fiecare dintre acestea deţin CV-uri încărcate
Congo (Africa). A salvat mii de vieţi prin acţiunile de dezarmacu multă experienţă, școli prestigioase, abilităţi recunoscute
re a rebelilor la care a participat.
internaţional. Toate dezvoltă abilităţile lingvistice vitale ofiţerilor români în zona de conflict și continuă activitatea iniţiată
„În Haiti, mergeam în savană în cadrul programului DDR
în anii ’90 în ISOP prin primele cursuri de pregătire specifice.
(dezarmare, demobilizare, reintroducere) – ne spune forma-
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aceasta, la curs se abordează particularităţile politice, economicosociale, culturale, climaterice, din
zonele de misiune. Toate misiunile
sunt de un an, după care se poate
prelungi de două ori câte şase luni
dacă misiunea te doreşte şi are
nevoie de tine. Misiunea cere prelungirea, nu noi. Noi ne exprimăm
doar disponibilitatea”.

Cms. Claudius Popescu alături de
poliţiștii africani

torul ISOP. Negociam cu rebelii predarea armelor. ONU le dădea bani pe ele.
Aveam marjă de negociere sumele remise lor. Mă împrieteneam cu cei care
veneau la negocieri pentru a le câştiga
încrederea. Aveam gardă de corp în
negocieri un pluton de militari nepalezi.” Din misiunea din Congo își aduce
aminte că, „în urma acordului de încetare a focului, rebelii trimiteau câte 500
de foşti combatanţi pe care trebuia să îi
transformăm în poliţişti. Trăiam cu ei
în campus, le ţineam lecţii de drept,
procedură, etică, teorie şi tactică de
poliţie. Erau indivizi care omorâseră
mii de oameni în timpul războiului. Noi
i-am transformat în poliţişti pentru a
avea o meserie, ca să nu mai ucidă alţi
oameni”.
Pentru toate aceste fapte, cms. Claudius
Popescu a fost de două ori decorat de
ONU cu medalia ”In service of peace”.
Mărturisește că are o nostalgie după
misiuni care i-au creat o dependenţă. Cu
toate acestea, anul trecut când a fost pus
să aleagă între o misiune în Mali și să
vină să predea la ISOP, a ales a doua
variantă cu gândul că și aici va fi util să
le împărtășească din experienţa proprie.
„La şcoală pregătim poliţişti care merg
în zonele de conflict în state în care şiau obţinut de scurt timp independenţa –
explică formatorul. Aceştia, la rândul
lor, formează membri ai poliţiilor naţionale din respectivele state. Pentru

Colegul de catedră și de promoţie la
Academia de Poliţie „Alexandru
Ioan Cuza”, cms-șef de poliţie Marius Dobra a ales ISOP, tot anul
trecut, după ce s-a întors dintr-o
misiune de doi ani din Liberia. Nu a
fost numai prima misiune a sa, ci și
a Poliţiei Române în Liberia. În
perioada 2014-2016, primul contingent român de poliţie s-a deplasat
în această zonă.
„Misiunea mea a fost o provocare.
Totul este diferit faţă de ceea ce cunoşti,
plecând de la climă, mâncare, cultură.
Sunt lucrurile de care te loveşti prima
dată când ajungi acolo. Clima tropicală
- ploua şi era atât de cald încât aveam
senzaţia că eram într-o saună umedă.
Nu aveam aer să respir. Totul diferă.
Nu mai spun şi de riscul de contaminare foarte mare cu boli tropicale. Chiar
atunci se vorbea de infectarea cu Ebola,
o boală cu risc de contaminare foarte
mare, care nu cunoaşte tratament sau
vindecare. ”

timp de o lună, a îndeplinit cu succes și
funcţia de director. Ca recunoaștere pentru munca depusă în cei doi ani de misiune, i s-a înmânat, de către șeful poliţiei
ONU,
în
misiune,
distincţia
”Outstanding Leadership Award”.
Nici relaţiile cu societatea civilă nu erau
foarte bune, ne povestește profesorul
Dobra: „Eram în misiune neînarmată,
deci oricând putea cineva să ne taie
gâtul pentru că nu aveam cu ce să ne
apărăm. Situaţia era volatilă. Era pace
şi apoi, dintr-o dată, izbucnea un scandal. Judecata străzii era la ordinea zilei.
Un coleg a salvat un băieţel de zece ani
pe care voia lumea să îl omoare pentru
că furase ceva. Ca misionar eşti văzut
ca un sac de bani ambulant, pe lângă
faptul că te duci să îi ajuţi, lumea te
vede ca pe o oportunitate să câştige
bani. Că îţi vinde ceva, că îţi spală maşina, mereu te sufocă cu un serviciu
micuţ. Inclusiv să te tâlhărească, seara,
dacă nu eşti atent, pe o străduţă, cu un
cuţit la spate. Au fost colegi, din alte
ţări, care au fost tâlhăriţi”.
În Liberia, alături de poliţiștii români,
au fost poliţiști din 36 de ţări. Totodată,
pe lângă poliţia ONU, se mai lucrează și
cu reprezentanţi ai altor agenţii ONU.
În anul 2011, când s-a înscris profesorul
Marius Dobra la concurs, concurenţa era
mare: 80 de persoane pe 15 locuri. Chiar
dacă a reușit la testare, nu a putut să își
aleagă zona în care va pleca: „Am avut
ocazia să aleg dintre patru noi misiuni

Cms-șef Marius Dobra a fost asistentul
directorului Direcţiei de Dezvoltare a Capacităţii
Judeţelor o perioadă, după care,
în urma unei
testări, a fost
împuternicit
director adjunct,
timp de opt luni.
Coordona activitatea a 250 de
oameni. A fost
promovat ca urmare a interviului cu șeful departamentului
dar și a rezultatelor muncii sale.
Înainte de înCms Marius Dobra în Liberia
toarcerea în ţară,

de menţinerea păcii, povestește cms-șef Dobra. Eu am vrut în
Cipru, dar nu s-a putut, apoi mi-am ales Liberia, am dat interviu, mi-am făcut bagajul şi am plecat. Direcţia Generală
Management Resurse Umane din MAI te sună şi te întreabă
dacă pleci, dacă nu, te trece la sfârşitul listei şi mai aştepţi.
Totul este să nu depăşeşti perioada de doi ani pentru că apoi o
iei de la capăt cu testările”.
Valabilitatea testării este de doi ani. Nu numai cei care fac cursul la ISOP au voie să dea testarea, ci și cei care au fost plecaţi
în misiune. De regulă, la testările ONU se înscriu de la 150 până la 250 de poliţiști din toată ţara. Fiecare este eligibil să plece în misiuni în funcţie de nota pe care o ia la testare, de misiunile la care a mai participat, de vechime, de specialitate dar și
de calificativele de sfârșit de an.
Cursurile de pregătire misiuni internaţionale, ce se desfășoară
timp de patru săptămâni în cadrul ISOP, se adresează personalului Ministerului Afacerilor Interne care își manifestă dorinţa
de a participa la astfel de misiuni de menţinere a păcii sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite sau Uniunii Europene. În
final, participanţii vor fi familiarizaţi cu condiţiile, cerinţele,
specificul și particularităţile activităţilor, pe care le vor desfășura ulterior. La curs se vine absolut voluntar, oamenii se înscriu
în număr foarte mare, din proprie iniţiativă.
Îi atrage dorinţa de a lucra în cadrul unui
staff internaţional unde sunt 65 de ţări re„.. s-a constatat că
prezentate.
noi, românii,

suntem foarte bine
văzuți pe plan
internațional.
Polițistul român își
îndeplinește mereu
sarcinile de
serviciu, este
orientat, are grijă

Metodele de formare sunt centrate pe participanţii la curs, acestea cuprinzând explicarea detaliată și dezvoltarea abilităţilor de
conversaţie, dezbatere liberă, studiu de caz
și lucrul în grup, cu accent pe comunicarea
orală și pe transmiterea eficientă a mesajelor folosind terminologia profesională adecvată. Certificatul de absolvire este recunoscut la nivel MAI. Aici se precizează tipul și
durata cursului, precum și media examenului de absolvire.

de securitatea lui”.

De asemenea, poliţiști consacraţi, cu misiuni internaţionale la activ, care s-au întors
în ţară sunt invitaţi în calitate de lectori să
împărtășească din experienţa lor. Unul dintre aceștia, cms.
Daniela Popescu, de la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina consideră aceste cursuri absolut utile. „Chiar
dacă încerc să le prezint partea teoretică - ne-a spus tânăra
întoarsă din Haiti după patru ani de misiuni - cursanţii sunt
interesaţi mai mult de experienţa trăită efectiv de noi acolo,
departe de casă, departe de cei dragi, în pericol continuu, fiind conştienţi că suntem plecaţi cu un scop anume pe care
trebuie să îl ducem la bun sfârşit”.
Dacă, înainte, participanţii la curs nu dobândeau competenţe
de specialitate în acordarea primului ajutor, acum au ocazia,
timp de trei zile, să se bucure de experienţa IGSU, care vine la
ISOP în întâmpinarea poliţiștilor români în cazul în care vor fi
nevoiţi să acorde asistenţă medicală.
Cu toate că părerile cursanţilor sunt în cea mai mare parte pozitive la adresa ISOP, profesorul Marius Dobra își dorește să
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adapteze conţinutul tematic la evoluţia internaţională în domeniul dreptului omului, politicii europene de securitate, a standardelor de negociere și mediere în zonele de post-conflict, a
tratamentelor nediscriminatorii a grupurilor minoritare etc.:
„Ceea ce vor cursanţii este şi mai multă aplicaţie practică.
Mi-ar plăcea să pot să îi duc la Batalionul Civic al Ministerul
Apărării Naţionale, măcar o zi, să simulăm o zonă de misiune, însă schimbările mari se fac mai greu şi durează. Tot ce
sperăm este să modificăm puţin modelul de curs, să îl actualizăm, să corespundă cu realităţile şi necesităţile situaţiei de
azi” - a adăugat ofiţerul care dorește să transpună în practică
tot ce a văzut mai bun afară.
În privinţa predării la ISOP, acesta se declară mai mult decât
fericit: „Este o plăcere să predai la aceste cursuri pentru că
majoritatea poliţiştilor vin cu interes aici. De altfel, s-a constatat că noi, românii, suntem foarte bine văzuţi pe plan internaţional. Poliţistul român îşi îndeplineşte mereu sarcinile
de serviciu, este orientat, are grijă de securitatea lui. De-a
lungul timpului, românii au ocupat funcţii importante în misiuni. De exemplu, Iuliana Boancă a fost chief of staff, al treilea
om din poliţia ONU din misiune”.
Cei care au trecut pe la Institutul de pe Olteniţei cunosc faptul
că părerea lor este foarte importantă. La finalul fiecărui modul
de curs, toţi au libertatea de a spune dacă le-a plăcut sau nu
maniera de învăţare, fără să își decline identitatea. Dintr-o
prima analiză a acestor feedback-uri, desprindem câteva vorbe
adresate atât formatorilor cât și conducerii institutului:
„Condiţii optime pentru cursanţi!”; „Bine organizaţi, formatorii şi-au adaptat temele abordate la necesităţile şi cerinţele
cursanţilor!”, „Mod de prezentare interactiv, uşor de înţeles,
bine structurat!”, „The best teacher!”, „Experienţele personale
ale trainerilor din misiuni”, „Temele abordate îmi sunt benefice atât personal cât şi profesional”, „Mai mulţi misionari care
să vină la cursuri să predea, dacă se poate nu numai din poliţie ci şi de la alte arme”, „Acest curs este bazat pe metode de
predare moderne şi interacţiune liberă între profesori şi cursanţi, de asemenea, aspectele practice privind conducerea
auto, tragerea în poligon şi primul ajutor au fost bine realizate”, ”Competenţa de limbă este foarte bine pliată pe nevoile
cursanţilor”.
Meseria de formator nu este întotdeauna una foarte comodă.
Atunci când vine vorba să pregătești oameni care vor reprezenta România în rândul celor mai bune ţări, „misiunea” devine și
mai dificilă. Profesorii de la ISOP pregătesc nu numai poliţiști,
ci adevăraţi mesageri ai păcii. Rolul lor este pe deplin îndeplinit când participanţii la misiuni se întorc acasă cu medalii, cu
calificative sau aprecieri internaţionale. Impresionant este că
cei mai mulţi rămân dependenţi de acţiunile umanitare pe care
le înfăptuiesc pentru populaţia locală din zona respectivă. Aţi
simţit cu toţii, probabil, când v-aţi întâlnit cu un ”peacekeeper”
sau mesager al păcii, că ţine pe umerii săi toată puterea, toată
libertatea? „Numai acela este liber care iubeşte libertatea pentru el şi e bucuros s-o extindă şi asupra altora” – ne confirmă
și celebrul scriitor și filosof indian Rabindranath Tagore.

Lucia TOCACI

„Cea mai importantă misiune umanitară din istoria omenirii”
- trăită de comisar de poliție Daniela Popescu, în Haiti, în timpul cutremurului devastator

După două escale și aproape 14 ore de
zbor, într-o seară tropicală a unui noiembrie îndepărtat, Airbus-ul se așeză liniștit,
ca o pasăre preistorică, pe pista aeroportului din Port-au-Prince.
O insulă pierdută între Antile și Caraibe,
Haiti, era ţara pe care o voi descoperi încă
o dată și care îmi va bulversa viaţa pentru
totdeauna. În acea seară aveam să fiu din
nou îmbrăţișată de același pământ fierbinte, alături de alţi poliţiști români, dornici de a-și duce la bun sfârșit misiunea ce
ni se încredinţase încă din ţară și anume
aceea de a ajuta și de a îndruma poliţia
locală haitiană și, în același timp, de a
contribui la diverse acţiuni umanitare. La
coborârea din avion, prima gură de aer
umed, amestecată cu zgomotele avioanelor și căldura copleșitoare, m-a făcut să
realizez că mă găseam sub același climat
tropical de odinioară. Țara era în continuare stăpânită de durere și haos, iar sărăcia
devenise o rană comună care îi unea pe
locuitorii săi. Am ajuns cu bine la destinaţie, eram obosiţi și înfometaţi, însă fericiţi
pentru că reușisem să străbatem cu bine
acest slalom tropical.
A doua zi de dimineaţă, m-am trezit destul de devreme. Noaptea fusese atât de
rece, încât încă mai resimţeam scenele
unui soi de viziune nocturnă care îmi tăiau respiraţia. Eram la volan, având alţi
doi colegi alături. Conduceam cu plăcere,
ascultând în același timp o melodie locală
Dintr-o dată, mașina a început să danseze
pe șoseaua asfaltată. La scurt timp am
observat cum muntele aflat în stânga
noastră se deșira trimiţând către drum
pietre de dimensiuni uriașe… Ceva se
întâmplase și confirmarea aveam să o
primim în scurt timp: o mișcare puternică
de pământ zdruncinase serios lumea din
jurul meu. Dinspre capitală se înălţa un
nor gros de praf. Ireal dar adevărat, ne
aflam în faţa unui munte de ruine și...
cadavre. Descopeream ororile acelui dezastru: oameni care strigau, care se împingeau și alergau în toate sensurile, terifiaţi, panicaţi, neștiind unde să meargă,
răniţi care se rugau cu voce tare, care cereau ajutor și care urlau, capete albite de
praf și cu ochii măriţi de frică. Cadavrele
zăceau întinse peste tot, fiecare supravieţuitor încercând din toate forţele să îi
salveze pe cei rămași în viaţă și blocaţi
sub dărâmături. Era ca și cum toate relele
lumii se abătuseră peste Haiti. Port-auPrince sângera de peste tot. Catastrofa era
prea mare pentru a ne opri asupra vreunui chip în mod special… Eram atrași
doar de plânsetele copiilor care își căutau
cu disperare părinţii.

Pe ambele flancuri ale străzilor se distingeau pe de o parte supravieţuitorii care îi
așezau pe cei răniţi acoperiţi de sânge și
care gemeau de durere, iar pe cealaltă
parte, în penumbră, se găseau morţii. Nu
plângeam, nu aveam lacrimi, atât de puternic fusese șocul. De parcă ne găseam
într-o lume în care inima se transforma în
piatră. În acel calvar am reușit să pătrundem și să răzbim până la una din bazele
misiunii, un spaţiu transformat pe loc în
spital improvizat, încă din acea primă
noapte albă. Aveam să aflăm, îngroziţi,
după câteva ore de spaimă și incertitudine, că cele două clădiri importante ale
misiunii nu rezistaseră puternicului cu- meroase echipe și câini de căutare, pretremur. Palatul naţional și cel de justiţie cum și zeci de tone de echipament, oaerau la pământ. Deţinuţii evadaseră!
meni specializaţi în căutarea supravieţuitorilor. La câteva săptămâni de la trageCu toţii ne imaginam unde s-ar fi putut die, colegii dispăruţi aveau să fie găsiţi de
afla cei dispăruţi, cei apropiaţi, colegi sau acele echipe, însă din nefericire nimeni
prieteni Toată lumea își punea aceleași nu supravieţuise. Nici Rosa, poliţista din
întrebări, pentru că în momentul produ- Spania, nici cei doi jandarmi francezi care
cerii seismului, în acea zi de marţi, 12 își găsiseră sfârșitul în ruinele imobilelor
ianuarie, la ora 16.53, ora locală, Port-au- supuse dezastrului, la fel cei opt colegi
Prince era în plină mișcare. Era încă o oră chinezi, cei doi poliţiști canadieni, militade lucru pentru toată lumea. O oră fatidi- rii brazilieni, localnici, domnul Da Costa
că pentru mulţi haitieni și angajaţi ai și șeful misiunii, reprezentantul special al
ONU. În dimineaţa zilei de 13 ianuarie, ONU în Haiti, tunisianul Hedi Annabi.
către orele 5, în liniștea care se instalase Toţi erau înghiţiţi de ruinele Cartierului
pentru scurt timp peste bază, se auzeau General. Acolo se afla și o colegă din Chiavioanele sosite de peste tot din lume na, care se afla, la acea oră, în compania
pentru a ateriza la Port-au-Prince, al cărui unei delegaţii sosite din ţara sa și care ar
aeroport era deja protejat de americanii fi trebuit să își serbeze cei 34 de ani...
veniţi cu logistica proprie pentru acorda- Încercam să îmi păstrez sângele rece și
rea asistenţei. Într-un bilanţ neoficial toate capacităţile pentru a putea să vin în
erau daţi dispăruţi șefii misiunii, doi poli- ajutorul colegilor.
ţiști canadieni, o poliţistă din Spania, doi
jandarmi francezi, opt chinezi și alte per- Dacă cineva m-ar întreba la această oră
soane care lucrau pentru misiune.
cum am reușit…nu aș ști ce să îi răspund… Pentru o perioadă, aveam să învăMărturiile celor care se ocupau de opera- ţăm a trăi fără apă curentă sau electricitaţiunile de salvare veneau din același film te, dar eram supravieţuitori. Trăiam. Era
al terorii: „cadavrele sunt întinse peste tot ce conta pentru mine și compatrioţii
tot, alte trupuri sunt blocate sub dărâmă- mei! Viaţa își continuă drumul, chiar dacă
turi, un aer irespirabil, copleșit de căldura pământul continua să se cutremure câtetropicală”, aceste fraze ajungeau neîncetat va luni. Orașul își reluase ritmul, dar totul
la urechile noastre, ale celor rămași să era dezolant: oameni rămași fără adăpost,
îndeplinească sarcinile administrative. supravieţuitori nefericiţi, dar totuși zâmApucasem să formăm aceeași echipă uni- bitori pentru că erau acolo, luptându-se
tă care alerga la stânga și la dreapta pen- cum numai ei știau să o facă, mereu optitru a veni în ajutorul celorlalţi. Uitasem miști și încrezători în vremuri mai bune.
de mâncare, preferam să bem doar apă, Ajutoarele soseau neîncetat de peste tot,
nu multă, pentru că era o problemă cu se spunea că era cea mai importantă misiapa potabilă, însă ne adaptasem condiţii- une umanitară din istoria omenirii.
lor. Nu simţeam căldura sau oboseala,
chiar dacă ele încercau să ne copleșească, Urcasem deja în avion și murmuram: „La
aveam o misiune și trebuia să o ducem la revedere, dragul meu Haiti, la revedere!
bun sfârșit. Se spune că omul se obișnu- Să știi că nu voi trăi decât pentru a reveni
iește și se adaptează tuturor condiţiilor.
într-o bună zi pentru a-mi continua misiunea! Îţi promit! ”, Timpul este cel care
La capătul celor trei zile de teroare, statul îmi va spune ce va urma…
haitian declarase starea de urgenţă. Numeroase ţări ca Franţa, Statele Unite,
Daniela POPESCU
Columbia, Canada au trimis în zonă nu-

“La şcoală la noi nu a venit un scriitor niciodată, a venit doar Poliţia,
când nea spus să nu ne batem cu copii şi să nu ne furăm telefoanele niciodată, pentru că e foarte urât şi poţi merge la închisoare pe viaţă. Scriitorii
nu au venit la noi poate că nu ştiu eu, nu ia-m văzut sau nu ştiu ei unde e
şcoala nostră”, a scris un elev din Huși la subiectul care îi cerea sa relateze
o întâlnire organizată de școală cu un scriitor contemporan. (Cotidianul
„Vremea Nouă” din Vaslui)

„Eminescu minţea în poezi cu viziunea lui despre lume cu iubire, cu sentiment, cu pus de suflet în relaţiea ce nu era el, nu era adevărat că am văzut şi la televizor că mergea şi prin locuri necurate şi că a murit de sifilis"
„Părerea mea e că Ilie Moromete lua la mişto pe toţi pentru că se credea
superior din naştere. N-a avut nevoie de multă şcoală şi de aceea e idolul
meu"
„În această poezie, luna semnifică noaptea, şi asta înseamnă că a venit
timpul acţiunilor care nu pot fi făcute ziua"
„Lucian Blaga a ştiut să îşi folosească calităţile şi azi îl sărbătorim pe
bancnota de 200 lei. Este una dintre cele mai mari bancnote româneşti, şi
a fost răpus doar de 500 lei cu Eminescu care e artist”

Caricatură realizată de
Aurelian Iulius ȘUȚĂ

„Luceafărul se duce la demagog, şi nu la demiurg, şi îi cere să-l facă muritor”.

Să ne cunoaștem mai bine
prin… mișcare
Spartanii, Amatorii, Misionarii, Vulpea roșie nu sunt parole.
Sunt denumirile date echipelor de fotbal care s-au întrecut,
timp de două zile, în luna martie, cu ocazia Zilei Poliţiei din 25
Martie 2017, pe terenul sintetic din cadrul ISOP. Arbitrul delegat de la Catedra Formare Profesională Continuă, Gabriel
Cătălin Puţ împreună cu ag. sef adj Calancea Adrian, participant la cursul Monitori ONU, au făcut înscrierea echipelor în
acest mini-turneu. Cele șase clase de la cursurile de Poliţie
naţională și locală precum și Eupol și Monitori ONU s-au întrecut pentru a-și disputa cele trei trofee pentru primele trei
locuri, cel mai bun jucător și cel mai bun marcator. Aceștia

împreună cu primele trei echipe clasate au fost premiaţi, în
final, cu medalii, cupe și diplome, înmânate chiar de conducerea Institutului.
Arbitrul turneului a primit din partea echipelor, în semn de
apreciere, un tricou inscripţionat cu ”așa arată un profesor
extraordinar”, acesta fiind responsabil cu conduita jucătorilor
atât pe teren cât și în tribune. Clasamentul final arăta astfel: pe
primul loc „Spartanii”, pe locul II „Amatorii”, locul III
„Misionarii” și pe locul IV” Vulpea roșie”.
Au fost două zile pline combinate cu mișcare dar și cu școală.
Finalitatea evenimentului a fost promovarea mișcării și, implicit, a socializării, a cunoașterii atât în cadrul procesului de
învăţământ, cât și a meseriei. O adevărată combinaţie de fairplay în toate relaţiile de socializare.
Gabriel Cătălin PUȚ

Crimă? Sinucidere?
Aflați citind
„Asasinele.
Psihanaliza crimei”
Mulţi criminali periculoși se află acolo
unde le este locul, după gratii, datorită
lui. Este cel care a introdus pentru prima
dată în ţara noastră tehnica poligraf și a
ajutat astfel la rezolvarea multor cazuri.
A făcut nenumărate profiluri psihologice ale criminalilor, printre care și cel al cunoscutului Râmaru. Vorbim despre prof.
univ. dr. Tudorel Butoi, un expert criminalist de talie mondială care continuă să aibă o activitate intensă. Recent a lansat,
la Editura Cubik, „Asasinele – psihanaliza crimei”, o adevărată capodoperă pentru cei în domeniu și nu numai.
”Specialiştii în tehnicile interogatoriului judiciar ale viitorului
trebuie să fie fără excepţie specializaţi în psihologie şi drept,
dubla licenţă oferindu-le doar temelia începuturilor” scrie
profesorul și expertul în criminalistică Tudorel Butoi. Un îndemn pentru cei care lucrează în domeniu să aprofundeze teme
precum „Omorul”, „Suicidul”, „Partea instrumental operaţională” cu interogatoriul psihanalitic (repere orientativ-tactice,
explicaţii și interpretări analitice) vizavi de identificarea făptuitorilor.
Volumul este o lucrare de pionierat, structurată pe capitole,
fiecare povestind despre minunatul domeniu al psihanalizei,
care are aspect de beletristică, pentru că domnul profesor, în
cel de-al doilea capitol al lucrării analizează speţele respective,
știind să îmbine atât chestiunile profesionale, cât și modul și
modalitatea prin care domnia sa a reușit să participe la o serie
întreagă de interogatorii, declaraţii și texte poligraf. O carte
care nu ar trebui să lipsească de pe masa de lucru a oricărui
poliţist judiciar.
Pe lângă teme gen „comportamentul omucidar”, „constituţia
psihopatică”, „perspectiva psihanalitică – explicaţii asupra
gestului criminal”, „mecanisme și interpretări psihanalitice,
concepţia psihanalitică asupra fenomenelor nevrotice”, renumitul profesor revine în a doua parte a lucrării cu o întrebare
retorică: „de ce ucide femeia? – care sunt resorturile lăuntrice
care o împing pe aceea care creează viaţa, o poartă și o perpetuează nu o dată până la sacrificiu, ca, mai apoi, să-și violenteze propria menire prin gestul ucigaș…”
O carte care te fascinează de la început și până la sfârșit, te
determină să treci prin toate stările prin care a trecut și autorul
și chiar să meditezi la probleme pe care numai un psiholog cu
multă experienţă și le ridică: „Sunt psiholog și poliţist… Şi cu
cât știu mai multe, cu atât aflu câte nu știu și câte nu voi mai ști
și de aceea pășesc cu prudenţă pe nisipurile mișcătoare ale
sufletului omenesc, în care deopotrivă sălășluiesc îngerul și
demonul…”

Manual
orientativ
de
apărare
Arta supleţei, codul
samurailor,
artele
marţiale
filipineze,
poziţiile de luptă sunt
doar câteva aspecte
deosebit de interesante tratate în volumul „Arte
marţiale operative”, tipărit recent la editura
RISOPRINT din Cluj-Napoca, de colegul nostru,
comisar-șef de poliţie dr. Doru Galan împreună
cu Mădălin Olteanu din cadrul Serviciului pentru
Acţiuni Speciale – Intervenţie Rapidă și Protecţie.
Dorindu-se a fi un „manual orientativ de autoapărare”, după cum declară autorii, volumul constituie un ghid important și un instrument valoros
pentru toţi cei care doresc să-și îmbunătăţească
pregătirea psiho-fizică prin abordarea noţiunilor
din artele marţiale, precum și celor care doresc să
își însușească noi tehnici de autoapărare.
„Detaliile cu care este descrisă fiecare mișcare,
însoţite de imaginile aferente, vin cu adevărat în
sprijinul acelora ce își propun să deprindă sau,
după caz, să își perfecţioneze tehnicile de autoapărare” afirmă, în prefaţa cărţii, domnul cms-șef de
poliţie dr. Dumitru Licsandru, directorul adjunct
pentru învăţământ al ISOP.
Întreaga lucrare este scrisă din experienţele trăite
și apoi împărtășite ale autorilor pentru ca în final
aceștia să o dedice acelora care „prin natura activităţilor specifice, vin în contact cu latura antisocială
a fiinţei umane, riscându-și de multe ori viaţa…”
Colegul nostru Doru Galan este Antrenor Emerit,
8 Dan Ju-jitsu, doctor în domeniul Educaţie fizică,
specializarea Arte Marţiale, autor a mai multor
lucrări pe tematică de arte marţiale și pregătire
psiho-fizică, fondatorul Clubului de arte marţiale
Budo Seishin din București, iar prin activitatea de
peste trei decenii în domeniul artelor marţiale și al
pregătirii psiho-fizice, a contribuit decisiv la formarea unui număr însemnat de instructori, antrenori sau profesori din domeniul artelor marţiale
sau al educaţiei psiho-fizice.

Gianina MILITARU

Moto: „Nu ne închinăm materiei, ci celui ce este

2017 - Anul omagial al
Sfintelor Icoane

înfățișat în icoană, după cum nu ne închinăm materiei din care este făcută Evanghelia, nici materiei
crucii, ci chipului crucii.”
(Sf. Ioan Damaschin, „Dogmatica”, Ed. Institutului
Biblic și de Misiune al BOR, 2005)
Sfânta Scriptură este în mod esenţial Cuvântul lui Dumnezeu
scris și înfăţișat oamenilor sub forma literei, pentru ca fiecare creștin să poată învăţa și împlini în viaţa sa poruncile
dumnezeiești, iar icoanele constituie înfăţișarea în imagini a
Cuvântului lui Dumnezeu, a Maicii Sale și a sfinţilor cinstiţi
de întreaga Biserică.”
„De asemenea, nu trebuie trecut sub tăcere rolul pedagogic
al sfintelor icoane, deoarece acestea au reprezentat, timp de
secole întregi, «cărţile» celor ce nu știau să citească,
povăţuindu-i la lucrarea faptelor bune, îndemnându-i la o

“To catch the reader's attention, place an
interesting sentence or quote from the story
here.”

viaţă de sfinţenie, izvorându-le ocrotire, blândeţe și bucurie
prin imaginile zugrăvite pe ele. Rolul pedagogic al icoanelor
creștine este evidenţiat și de contribuţia lor culturală la istoria naţională. Patrimoniul unui stat nu cuprinde doar clădirile civile, ci, de asemenea, bisericile, mănăstirile și schiturile,
care au, ca specific propriu și calitate unică, prezenţa sfintelor icoane.”

Î

n așteptarea sărbătorii Sfintelor Paști, cea mai mare
sărbătoare creștină în ortodoxia răsăriteană, vă așternem pe această pagină câteva rânduri despre sfintele
icoane, la care se închină creștinii pentru rugăciunea de

zi cu zi. În acest sens, Biserica Ortodoxă Română a proclamat anul 2017 Anul omagial al educaţiei religioase al sfintelor icoane, al iconarilor şi pictorilor bisericeşti”.
Odată cu tipărirea Calendarului creștin-ortodox 2017, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, se adresează credincioșilor, motivând alegerea de a omagia sfintele icoane - simboluri spirituale ale creștinismului
ortodox, dar și instrumente ale educaţiei religioase cu un
important rol pedagogic:

Termenul de icoană este un cuvânt grecesc care semnifică
literalmente „imagine”. Este un cuvânt misterios care posedă numeroase
niveluri

de

interpretare și
de profunzime.
Teologii și oamenii de cultură din întreaga
lume

creștină

au dedicat numeroase

lu-

crări „teologiei

„În faţa secularismului antireligios, caracterizat printr-o

icoanei”, subli-

obsesie a promovării publice a imaginii eului individual și o

niind frumuse-

respingere a sfinţilor, Biserica Ortodoxă Română reiterează

ţea și unicita-

importanţa și semnificaţia spirituală profundă a cinstirii

tea

icoanelor Mântuitorului Iisus Hristos, ale Maicii Sale și ale

icoanelor

sfinţilor, ca manifestare a credinţei Bisericii universale.(...)

către

icono-

grafi.

Printre

FORUM ISOP

picturii
de

ei, numele lui Paul Evdokimov este foarte cunoscut nu doar în

sfinte”. Icoana, înainte de a sugera o poveste biblică, înfăţișea-

Rusia, ci în cultura universală ca teolog și „iniţiator” în dezle-

ză un „chip”, o „imagine”, o „faţă”, un „obraz” al unui sfânt sau

garea tainelor icoanei. Pentru el Icoana este „un miracol al

„chipul” lui Iisus Hristos sau al Maicii Domnului.

credinţei”, „revelaţia schemei spirituale ascunse”. Vorbind de
frumuseţea spirituală a Icoanei, Evdokimov subliniază că

Celor două apoziţii din titlul propus acestui capitol s-ar putea

aceasta nu are nevoie de dovezi, „este o evidenţă înălţată ca

adăuga atributul de „teolog”, cu referire la observaţiile aduse

argument iconografic al adevărului divin”: „Icoana nu este

de Sorin Dumitrescu în monumentala lucrare „Noi și icoana”

frumoasă ca operă de artă, ci ca adevăr. O icoană nu poate fi

– ediţie 2010, vorbind, încă din prefaţă, despre misiunea ico-

niciodată „drăguţă”, frumoasă; ea cere o maturitate spirituală

narului. După opinia autorului, iconarul nu este doar un pictor

pentru a fi recunoscută”.

talentat, dar nu trebuie nici să se rezume la inspiraţia mistică,
spirituală. El ar trebui să se instruiască permanent, să cunoas-

„Nimeni – și pentru foarte multă vreme – nu va mai

că foarte bine canoanele zugrăvirii icoanelor descrise în vechi-

putea intra în imperiul icoanei fără a-l avea drept ghid pe Leo-

le erminii, dar și abaterile sau tendinţele artiștilor în domeniu

nid Uspensky” – nota Teodor Baconsky în prefaţa capodoperei

din zilele noastre. În prefaţa lucrării, autorul Sorin Dumitres-

autorului amintit. Operă de bază pentru aflarea istoriei icoa-

cu susţine că alături de emotivitatea teologică și de harul ico-

nei, a semnificaţiei și reprezentării ei, lucrarea fundamentală a

narului trebuie să se așeze erudiţia lui ce se dobândește prin

lui Leonid Uspenski „Teologia Icoanei” propune o incursiune

studierea lucrărilor despre lumea misterioasă a icoanei.

în „lumea misterioasă” a icoanei, oferind date despre primele
icoane, despre evoluţia picturii icoanei și semnificaţia ei.

Erminiile sunt vechi manuale în care se descriau tehnicile de creare a icoanelor. Cea mai cunoscută este cartea lui

Încă din primul capitol al lucrării – „Geneza imaginii
bizantine” – Leonid Uspenski pune în discuţie semnificaţia

Dionisie din Furna „Manualul zugravului”, considerată cea
mai amplă descriere a tehnicii zugrăvirii icoanelor.

cuvântului „icoană” din grecescul „eikon”: „Cuvântul „icoană”
este de origine greacă: „eikon” înseamnă „imagine” sau

Cartea lui Dionisie cuprindea două părţi: una icono-

„portret”. Pe vremea când imaginile creștine erau în formare,

grafică și alta tehnică. Prima parte oferă instrucţiile necesare

Bizanţul desemna prin acest cuvânt orice reprezentare a lui

pentru pregătirea uneltelor și a materialelor folosite in pictură.

Hristos, a Fecioarei, a unui sfânt, a unui înger sau a unui eve-

A doua parte, care alcătuiește cuprinsul în mai toate Erminiile,

niment din istoria sfântă, chiar dacă acea imagine era pictată,

este cea iconografică, în care se arată „zugravilor” cum trebuie

sculptată, mobilă sau monumentală și indiferent de tehnica cu

zugrăvite diferitele subiecte sau scene iconografice și chipuri

ajutorul căreia ar fi fost elaborată”.

sfinte pe icoane sau pe pereţii bisericilor.

La greci, cuvântul „eikon” (chip, icoană), din punct

Dionisie din Furna își începe cartea de „învăţătură” a

de vedere etimologic se situează foarte aproape de eidolon

„zugrăvirii” icoanelor cu un îndemn: „Cine voiește să deprindă

(idol).

meșteșugul zugrăvirii, mai întâi să-l înveţe și să-l încerce o
vreme de unul singur, desenând, chiar fără cunoașterea canoaÎn limba rusă, termenul „образ”(„obraz”), pe lângă

nelor până ce va ajunge priceput. Apoi să facă închinare către

semnificaţiile de „imagine”, „chip”, se folosește și cu înţelesul

Domnul Iisus Hristos (în ziua de Paști, după slujba vecerniei)

de „icoană”. În acest sens, cuvinte ce denumesc sărbători sau

și o rugăciune dinaintea icoanei Născătoarei de Dumnezeu,

activităţi religioase au la bază etimologii ale acestui termen, de

numită Povăţuitoarea, iar preotul să-i dea binecuvântarea”.

exemplu „преображение”/„preobrajenie”(schimbarea la faţă).
Este interesantă evoluţia cuvântului în limba română –

În așteptarea celei mai importante sărbători creștine, să pri-

„obraz”, care are, de asemenea, semnificaţii diverse, de la sens

mim și noi binecuvântarea divină și să învăţăm să cinstim cum

de bază – parte a feţei, la sensuri secundare sau figurate, de

se cuvine icoanele, întorcându-ne la tradiţiile strămoșești.

exemplu, „fiinţă”, „individ”, „faţă”, „chip”. Cu referire la aceste
sensuri se folosește și expresia „faţă bisericească”. Iar cuvântul
„chip” capătă în limba română semnificaţii sacre, fiind folosit
atunci când se vorbește despre icoane ce înfăţișează „imagini

Leontina SILIȘTE

http://isop.mai.gov.ro

