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zile, uneori chiar săptămâni de pregătire, deoarece în orice domeniu apar mereu noutăți pe care sunt obligați să le cunoască

Dr. Grigore STOLOJESCU
Director ISOP
Iorga spunea că „profesor este orice om de la care poți
să înveți ceva”.
Sunt de aproape patru ani „dirijorul” unui alai de profesori
talentați, dăruiți, valoroși. I-am selectat pe cei mai buni
dintre cei mai buni și mi-am dorit să aduc aici, la ISOP, pe
aceia care aveau deja un repertoriu bogat în ani lucrați efectiv,
experiență vastă. Arii întregi de misiuni, de teren, dosare,
confruntări. Oricare dintre aceștia, fie că este profesor sau
lucrează la resurse, logistică, tehnic, intendență etc., știe că
spiritul de echipă poate fi socotit drept începutul înțelepciunii. Numai așa căpătăm putere sufletească să înfăptuim
lucruri bune și trainice.
A fi polițist înseamnă să participi la viața publică, atât ca cetățean, cât și ca funcționar al acesteia. Nu exagerez cu nimic
când spun că este un act autentic în măsura în care autenticitatea înseamnă să ai profesionalism. Dacă, mai nou sau mai
vechi, infractorii și poliția clădesc imaginea publică, datoria
noastră este să nu cădem în prăpastia nelegiuirilor nici măcar
cu un milimetru!
Cel mai mare dar pe care mi l-a dat Dumnezeu a fost să am
abilitatea de a prețui oamenii cu valoare. Chiar dacă mulți nu
se ridicau la nota supremă, cel puțin era vizibil că cereau ca
figuri de stil hiperbola și alegoria. După stingerea luminilor
pe scenă (prezentarea instructorului și-a atins scopul), puteai
să distingi lesne în ochii spectatorilor emoția, satisfacția, împlinirea. Amabilitatea timidă a polițistului-profesor răbufnea
din conturul dur al omului de lege.
Se cuvine să precizez că activitatea unui astfel de dascăl nu se
măsoară atât în orele predate sau în vechimea cunoașterii, cât
în însușirea până la cel mai mic detaliu a lecției în zilele premergătoare susținerii cursurilor. Acest lucru presupune ore,

Experiența, anii petrecuți ca ofițer la poliția rutieră, investigarea criminalității economice, ordine publică, control dar și cadru didactic în învățământul superior m-au călit, m-au scuturat
de prejudecăți și m-au întărit în lupta cu răul. Oamenii mi-au
fost mereu prieteni în măsura în care învățam de la ei să îmi
păstrez sufletul treaz și pur. Am înțeles că numai având o atitudine pozitivă poți lupta pentru bine, pentru adevăr și pentru
dreptate. Durerea și răutatea ne închistează simțurile și mintea.
Orice drum devine astfel prea lung pentru a călători.
Dacă un sportiv își caută libertatea în mișcare, un tenor în voce,
atunci profesorul este obligatoriu să fie bun și educat, dăruit
învățăturii și valorilor. Doar atunci își poate găsi ritmul eliberator. Din păcate, suntem martorii unor vremuri în care multe
dintre valorile culturale sunt compromise. În această lume, polițistul are obligația de a deveni, de a fi cetățean model. Dacă
valorile s-au topit văzând cu ochii din bibliotecile românești, ele
nu au voie să dispară de pe tresele oamenilor legii.
Ceea ce dorim noi aici pe scena ISOP este să avem numai prestații de excepție. Oamenii să plece de la cursuri cu cel puțin un
gând nou care să-i susțină și să-i promoveze în munca lor. Investim cunoștințe și suflet mereu în formatorii de aici pentru ca
și ei, la rândul lor, să le poată oferi mai departe cursanților. În
ultimele șase luni, 12 instructori din cadrul ISOP și-au completat cunoștințele la opt programe de pregătire în domenii precum: analiza tranzacțională, exercițiul multinațional EUPST II
– Comprehensive Live Excercise în Spania, stagiul negociator în
situații de criză, curs de pregătire misiuni internaționale în Finlanda, Formare Formatori – protecția copiilor în conflicte armate, experți accesare fonduri structurale și de coeziune europene.
Oamenii de valoare sunt consumatori de cultură și beneficiari ai
autorității instituțiilor celor mai importante ale statului, sunt
formatori de conștiințe și modele pentru tineri. Joseph Addison
spunea „Fără educație, ce este omul? Un splendid sclav,
un sălbatic al rațiunii.”
În final îndrăznesc să îmi doresc ca această școală să fie un loc
unde să se vină cu drag și interes, să fim o poartă spre prestigiu,
competitivitate, performanță, atractivitate, să devină cât de
curând un Institut Superior de Excelență în Studii Polițienești,
pentru că numai aici veți găsi o adevărată ECHIPĂ ISOP!

Învățăm despre violența domestică și controlul
documentelor alături de spanioli și olandezi
Polițiști ai Direcției Investigații Criminale și Direcției de Ordine Publică de la nivel central
și teritorial au participat, în perioada 22-26 mai 2017, în cadrul ISOP, la un curs în domeniul violenței domestice, susținut de experți ai Poliției Naționale Spaniole.
Este binecunoscută cooperarea deosebită cu Ambasada Regatului Spaniei la București și,
în special, cu atașatul pentru afaceri interne, domnul Santiago Calvo Valladares, care participă în calitate de lector la cursurile de
limba spaniolă și care a donat institutului
nostru o serie de reviste de specialitate.

Atașatul pentru afaceri
interne, dl. Santiago Calvo
Valladares lector la ISOP

La deschiderea cursului au sosit chestor
Ion Mirescu, adjunctul inspectorului
general al Poliției Române, comisar-șef
Doru-Antonio Marinciu, director adjunct
al Direcției Investigații Criminale, comisar-șef Cătălin Mihai Necula, director
general Direcția Generală Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale,
Pedro Arostegui, adjunctul șefului de misiune – Ambasada Regatului Spaniei la
București, Santiago Calvo Valladares,
atașat de afaceri interne al Regatului
Spaniei la București.
În aceeași perioadă a avut loc un curs de
pregătire de tip „train the trainers” în domeniul controlului de documente, în
cadrul programului de lucru privind cooperarea dintre IGPR și Poliția Olandeză 20162017. Cursul a fost susținut de către un expert olandez și s-a bucurat de participarea
reprezentanților IGPR, IGPF și IGI.

Expert FBI - lector la ISOP
Ca urmare a solicitărilor formulate de o serie de cursanți, conducerea ISOP a adresat invitația
unui expert din cadrul echipei atașatului FBI la Ambasada SUA în România să participe, în
calitate de lector, la un program de formare.
Astfel, dl. Jerald Burkin a acceptat provocarea și a fost prezent, în luna aprilie, la programul
de formare profesională intitulat „Negociator în situații de criză de ordine publică”.
Expertul FBI a împărtășit polițiștilor de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului
București aspecte legate de formarea personalului specializat.
Acest program de formare a debutat în anul 2016 și beneficiază de participarea unor invitațilectori care sunt ofițeri cu experiență din cadrul Poliției Române.
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În perioada decembrie 2016-aprilie 2017, în ISOP s-a desfășurat
Studiul de follow-up „Calitate în învățământ” care și-a propus
realizarea unei evaluări a satisfacției beneficiarilor, respectiv a
unităților MAI care au avut personal ce a desfășurat cel puțin o
formă de pregătire în cadrul institutului. Evaluarea a vizat calitatea programelor educaționale furnizate și s-a desfășurat prin
administrarea unui chestionar on-line, care a fost trimis structurilor, iar subiecților respondenți li s-au atribuit token-uri care să
asigure confidențialitatea și anonimatul. Referitor la modul în
care au fost percepute formele de pregătire livrate, solicitarea
on-line a opiniilor a fost atât în avantajul institutului, care a avut
astfel acces la informații neinfluențate de graba de a completa
chestionarul, de emoțiile momentului sau de alți factori potențial
„perturbatori”, cât și în avantajul respondentului, care și-a putut
programa perioada în care să răspundă la itemii chestionarului,
fără să îl influențeze cineva din apropiere, și parcurgerea lor în
ritm propriu. Ca orice studiu de follow-up, și acesta constituie o
etapă importantă în dezvoltarea unei formări interactive.
Chestionarul electronic postat pe Intranet-ul MAI a fost accesibil
tuturor celor solicitați și a cuprins trei secțiuni: Secțiunea A –
date despre programul educațional, Secțiunea B – aprecierea
formatorilor și experților invitați la cursurile ISOP și aprecierea
serviciilor logistic-administrative, Secțiunea C – date sociodemografice. La întrebări au răspuns 396 de persoane, ofițeri și
agenți de poliție/subofițeri. Dintre aceștia, aproape 90% au
apreciat ca bună și foarte bună calitatea cursului,
59,34% au considerat că forma de pregătire urmată a
contribuit în mare măsură la dezvoltarea competențelor personale, iar 278 de persoane (70,20%) au apreciat
că participarea la curs a corespuns nevoilor unității de
apartenență. De asemenea, 78,79% dintre participanții la
studiu au afirmat că au aplicat în activitatea profesională cunoștințele/competențele obținute în urma pregătirii la ISOP.
Toate aceste procente sunt rezultantele interacțiunii benefice a
mai multor variabile, pe care le putem numi punctele tari ale
formelor de pregătire, acestea constituind subiectul unui item al
chestionarului, cele mai frecvente răspunsuri fiind: calitatea
formatorului (70,45%), atmosfera de lucru deosebită
(61,87%), atmosfera relaxată (57,32%), aplicațiile practice (54,80%), calitatea informațiilor (51,26%), relaționarea foarte bună cu formatorii ISOP (48,74%), stimularea dialogului între participanți (48,23%) etc., punctele
slabe ale cursului fiind reprezentate, în general, de aspectele de
dotare logistică a sălilor. Rugați să aprecieze cu note de la 1 la 10
(1 fiind echivalentul calificativului nesatisfăcător, 10 pentru foarte bun), 318 persoane (82,83%) au apreciat cu note între
8 și 10 calitatea suportului de curs și a materialelor
oferite. Prin calitate au fost înțelese nu doar informațiile selectate de formator și care au fost transmise într-o formă interactivă, ci și susținerea cu aplicații practice a cunoștințelor teoretice,
adaptarea aplicațiilor situațiilor reale ce pot fi întâlnite la locul
de muncă etc. (răspunsurile oferite la itemii corespunzători acestor aspecte au corelat pozitiv semnificativ cu răspunsurile anteri-

oare). Aspectul metodologic al procesului de formare la care au
participat este apreciat ca fiind bun și foarte bun de 86,36% dintre respondenți, în acest context referindu-se la transmiterea
informațiilor într-o manieră concisă și atrăgătoare. Chiar și din
punctul de vedere al atitudinii față de cursanți, formatorii ISOP
au fost foarte apreciați, 331 (83,59%) dintre evaluatori acordând
note de 9 și 10 profesorilor lor, „un fel de colegi mai mari”,
care au dat dovadă de abilități pedagogice dezvoltate și
„o pregătire profesională în tendințele actuale”, după
cum s-a exprimat unul dintre absolvenți. Chiar mai mult, spune
altul, „au abordat diferențiat personalitatea, temperamentul și
experiențele fiecărui participant, au manifestat înțelegere și
toleranță față de rănile fiecăruia, de convingerile sale, de tendința spre uniformizare și i-au ajutat pe participanți să se deschidă unii față de alții”.
Recomandările respondenților privind optimizarea serviciilor
(educaționale și/sau logistic-administrative) au vizat mai ales
nevoia unei dotări mai bune, o mai mare corelare a teoriei cu
practica, organizarea unor cursuri pe mai multe serii, pentru ca
mai mulți să beneficieze de formarea respectivă, angrenarea în
activitatea de formare a unor lectori cu multă experiență practică, mai multe cursuri livrate pe cât mai multe domenii de activitate, sporirea nivelului tehnicii, posibilitatea desfășurării unor
cursuri online etc.
Nu puține au fost cursurile solicitate și care, conform cerinței
unuia dintre itemii chestionarului, nu se regăsesc în oferta educațională, dar s-ar dovedi utile: curs de achiziții (cu accent pe
partea practică), cursuri de dezvoltare personală, o aplicație elearning utilă tuturor cadrelor MAI, psihologia comunicării, curs
pentru Microsoft Word 2007/2010, cursuri de armurier, de informatică, de comunicare cu anumite categorii de persoane
(persoane dificile, persoane cu risc suicidal etc.), curs de evidență operativă, de resurse umane, cursuri de protecția mediului, de
psihopedagogie, cursuri pe teme medicale, de control financiar
preventiv, curs de arhivar, de management stări excepționale,
cursuri de logistică, curs foto-video, cursuri de SSM etc. Trebuie
să precizăm că solicitările de cursuri apar cu o frecvență relativ
mare, sunt ușor identificabile în chestionarele de feedback administrate la finalul cursurilor, iar din acest motiv putem afirma că
ISOP a tratat cu seriozitate toate recomandările participanților la
formare, introducând în Graficul cursurilor Institutului de
Studii pentru Ordine Publică pentru anul de pregatire 20162017 o parte dintre cursurile amintite, altele neputând fi încă
viabile din cauza posibilităților reduse de încadrare a personalului cu anumite specializări.
Ca structură, din eșantionul considerat, au răspuns 65,66%
bărbați și 30,30% femei, aproximativ 4% dintre respondenți
refuzând să-și decline apartenența de gen. De asemenea, intervalele de vârstă cu ponderea cea mai mare au fost 36-45 ani –
40,15% și 26-35 ani – 33,59%, în intervalul 46-55 ani doar 19,70% manifestându-și disponibilitatea de a completa chestionarul.
Gianina MILITARU

Activități de formare în ISOP
Conform Graficului cursurilor/programelor de formare profesională continuă pentru personalul
MAI pe anul de învățământ 2016-2017, postat pe site-ul instituției isop.mai.gov.ro, în Institutul de
Studii pentru Ordine Publică se desfășoară următoarele activități de formare, în perioada augustseptembrie 2017:

Dezvoltare
personală
folosind
elemente NLP
urmărește
însușirea unor
strategii de
comunicare
eficientă și
aplicarea unor
instrumente
specifice,
însușirea unor
tehnici de
autoobservare
și
autodezvoltare
în vederea
atingerii
performanței
personale.

Programe autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări:
Programul de specializare Manager proiect - seria 18-29.09.2017, destinat personalului MAI cu
studii superioare, cu responsabilități de a realiza și implementa proiecte, precum și celor care își
propun să acceseze fonduri nerambursabile; programul urmărește formarea de competențe, conform standardului ocupațional existent la nivel național: stabilirea scopului proiectului, stabilirea
cerințelor de management integrat al proiectului, planificarea activităților și jaloanelor proiectului,
gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect, realizarea procedurilor de
achiziții pentru proiect, managementul riscurilor, managementul echipei de proiect, managementul comunicării în cadrul proiectului, managementul calității proiectului.
Programul de specializare Asistent relații publice și de comunicare - seria 11-29.09.2017,
este destinat personalului MAI din structurile de relații publice și comunicare și urmărește formarea de competențe, conform standardului ocupațional existent la nivel național: comunicare interactivă, comunicare interpersonală, organizarea campaniilor integrate, pregătirea întâlnirilor de
lucru, menținerea relațiilor cu mass-media, munca în echipe multidisciplinare/realizarea materialelor, organizarea de evenimente, dezvoltare profesională; planificarea activității proprii, participarea la eficientizarea comunicării în organizație, evaluarea eficienței programelor de relații publice.
Programul de specializare Formator - seria 18-29.09.2017, 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 și care urmărește formarea de competențe conform standardului ocupațional existent la nivel național: pregătirea programului de formare, pregătirea formării practice, realizarea activităților de formare, evaluarea participanților la formare, evaluarea programului de formare.
Programul de specializare Analist de informații - seriile 28.08-08.09 și 18-29.09.2017, se adresează personalului structurilor de analiza informațiilor din MAI și urmărește formarea de competențe, conform standardului ocupațional existent la nivel național: planificarea activităților circumscrise analizei, documentarea în problematica din competență, constituirea fondului necesar
constituirii analizei, procesarea datelor și informațiilor, aplicarea metodelor și tehnicilor de analiză, elaborarea produsului analitic, evaluarea produsului analitic, stabilirea modalităților de utilizare a produsului analitic, oferirea de expertiză în domeniul de competență.
Programul de perfecționare Comunicare în limba germană - seria 04-22.09.2017, cu examen
de admitere pentru selectarea participanților, se adresează personalului MAI care dorește să-și
perfecționeze abilitățile lingvistice specifice limbii germane, dezvoltând competențele de comunicare, și anume: dezvoltă comunicarea sociolingvistică necesară desfășurării activităților cotidiene,
identifică și monitorizează situațiile specifice de comunicare, în conformitate cu atribuțiile de serviciu ale angajaților instituțiilor de aplicare a legii.
În ISOP, în perioada menționată, se desfășoară cursul de pregătire de bază pentru participarea la
operații multinaționale Monitori ONU limba engleză (ofițeri). Accesul la acest curs se face
prin examen de admitere, fiind adresat polițiștilor din MAI care urmează să participe la misiuni și
operații în afara teritoriului național sub egida ONU.
Dintre cursurile de perfecționare organizate în ISOP, se desfășoară seria 04-15.09.2017 - Poliție
judiciară (ordine publică) - adresată polițiștilor cu atribuții de cercetare penală din structurile
subordonate Direcției de Ordine Publică. Competențele dezvoltate la cursuri sunt: identifică prevederile actuale ale noului Cod penal și ale noului Cod de procedură penală, aplicabile activităților
specifice desfășurate de ofițerii care au calitatea de organe de cercetare penală ale poliției judiciare;
aplică prevederile actuale ale noului Cod penal și ale noului Cod de procedură penală în exercitarea
atribuțiilor de serviciu.
Pentru dezvoltarea comunicării, personalul structurilor MAI poate urma stagiul de pregătire specific Dezvoltare personală folosind elemente NLP, seria 11-15.09.2017, care urmărește însușirea unor strategii de comunicare eficientă și aplicarea unor instrumente specifice, însușirea unor
tehnici de autoobservare și autodezvoltare în vederea atingerii performanței personale.
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Stagiul de pregătire Identificarea victimelor traficului de persoane, seria 30.0801.09.2017, oferă informații legate de reglementările specifice activităților desfășurate de polițiști
pe linia identificării victimelor traficului de persoane.

Prima promoție de polițiști angajați din sursă externă a
finalizat, în luna aprilie, la ISOP, cursul de inițiere în carieră. Două clase cu 27, respectiv 28 de cursanți și-au însușit,
timp de trei luni, noțiuni privind ordinea publică și circulația rutieră.
Alături de profesioniști din domeniu, de formatori din cadrul ISOP, cei 55 de tineri au învățat ce presupune munca
de polițist, au avut parte de numeroase lucrări practice și
laboratoare, ore de sport, de trageri cu armament, criminalistică și circulație rutieră, dar și examene de absolvire.
Încheierea festivă din 28 aprilie 2017 a fost un moment
emoționant, atât pentru absolvenții cursului, cât și pentru cadrele didactice care i-au format.
Profesorii îndrumători scms. Gabriel Cătălin Butoi-Puț și cms
șef Florin Țicu le-au spus absolvenților, la încheierea cursului:
„Luați cu voi tot ce ați învățat bun în aceste luni de curs și nu
uitați că porțile ISOP rămân deschise tot timpul pentru voi.
Noi vă cerem să vă respectați statutul la care ați ajuns, de
polițiști, să vă respectați pe dumneavoastră, ca oameni, și
atunci, sigur, o să procedați la fel și cu cei de alături. Să fiți
călăuziți în viață de cele trei valori absolute, fundamentale
ale omului: adevărul, binele şi frumosul. Vă dorim mult
succes în viață, să vă bucurați din plin de aceste clipe frumoase, alături de cei dragi, și să rămâneți mereu alături de ei”!
Absolvenții au înțeles că pentru a fi polițist este nevoie de un
bagaj de cunoștințe destul de mare, e nevoie de tact, răbdare,
atenție, noroc și de puterea de a lua decizii corecte la momentul potrivit. Unul dintre aceștia, agent de poliție Mihai Iordache care a susținut

„Nimic nu se compară cu faptul ca eşti polițist!”
concursul de încadrare din sursă externă, în cadrul IPJ Ilfov, a
mulțumit, în mod special echipei de profesori, spunând: „am
avut deosebita plăcere de a participa la cursurile organizate
de Institutul de Studii pentru Ordine Publică, avându-l ca
diriginte pe domnul criminalist scms. Gabriel Cătălin ButoiPuț, un om cu experiență profesională, un om deosebit de
sufletist și care a avut multă răbdare cu noi. De asemenea,
echipa de profesori a fost foarte bine organizată, având întotdeauna răspunsurile potrivite la problemele ridicate de noi.
Mulțumită lor am avut parte de o experiență extraordinară
pe durata celor trei luni de studii. Mai mult, fiind coleg cu
polițiști din toată țara, schimbând idei și păreri, am stabilit
ca și pe viitor să colaborăm ori de câte ori vom întâmpina
dificultăți.
În luna mai 2017,
încep activitatea la
Poliția
Orașului
Voluntari, formațiunea de Ordine
Publică.
Plec pe acest drum
cu credința că meseria de polițist
este mai mult decât un job, mai
mult decât un serviciu în care ai un
program bine stabilit. Este acea
parte din tine în
care îți spui mereu
că trebuie sa termini ce ai început,
trebuie sa asculți
și să fii ascultat, să
Profesor îndrumător
vezi partea plină a
paharului și să iei
scms. Gabriel Cătălin Butoi-Puț
decizii
imediate
pentru ca viața
cetățenilor să fie
protejată. Nimic nu se compară cu satisfacția pe care o ai în
momentul în care un cetățean îți spune un simplu
«mulțumesc!». La fel cum nimic nu se compara cu faptul ca
ești polițist. Îmi doresc să am cât mai multe realizări, să învăț
cât mai multe lucruri noi și să excelez din punct de vedere
profesional!”
Gabriel Cătălin BUTOI-PUȚ

Profesor îndrumător
cms-șef Florin Țicu

Existăm de peste șase decenii în arealul
educațional. Cum este văzut Institutul
de Studii pentru Ordine Publică prin
ochii personalului din cadrul Direcției
Generale pe care o coordonați?
Institutul de Studii pentru Ordine Publică
este perceput de către personalul Corpului de
Control într-un mod foarte pozitiv, atât prin
prisma activităților de formare profesională
derulate de către acesta (perfecționarea cunoștințelor și aport cu informații noi), cât și a
colaborării prin suportul acordat pe linia pregătirii profesionale a personalului propriu (folosirea poligonului de tragere, sălilor de clasă și terenurilor de sport).
De asemenea, din activitățile de specialitate derulate de către ofițerii inspectori din cadrul Corpului de Control al Ministrului la nivelul ISOP, nu au reieșit aspecte care să pună într-o lumină nefavorabilă instituția sau corpul profesoral.
În activitatea dumneavoastră specifică, care constă în analiza, verificarea și măsurarea realizării cantitative și calitative a unor performanțe, există o scară de valori pentru a studia nivelul programelor de perfecționare profesională? Puteți să ne spuneți pe ce treaptă se află ISOP?
În activitatea noastră scara de valori la care se raportează studiul programelor de formare oferite de către instituția dumneavoastră se referă la profesionalism, competență, performanță, motivație și tact pedagogic. În paralel cu acestea, analizăm
oportunitatea participării la programele de formare desfășurate la ISOP și necesitatea de cunoașterea personalului propriu.
Astfel, apreciez că ISOP se situează pe o treaptă înaltă din punct de vedere al calității actului educațional.
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, elaborat și actualizat la nivelul fiecărei entități publice, evidențiază, în mod distinct, și acțiunile de perfecționare profesională, atât pentru
persoanele cu funcții de conducere, cât și pentru cele cu funcții de execuție. Cu siguranță că oamenii din
cadrul Direcției pe care o conduceți se întorc la serviciu cu cel puțin o remarcă pozitivă sau negativă de la
cursul „Sistemul de Control Intern Managerial”. Puteți să ne împărtășiți și nouă din aceste păreri pentru a
ne desăvârși în activitatea noastră?
Stagiile de pregătire în domeniul controlului intern managerial au vizat furnizarea de informații noi în domeniu, clarificarea
unor aspecte tehnice, precum și transferul de bune practici. Astfel, activitatea a fost binevenită, având în vedere fluctuația de
personal ce se înregistrează în prezent la nivelul M.A.I., implicit a celui care desfășoară activități specifice Comisiei de moni-
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torizare și a Echipei de Gestionare a Riscurilor.

Parteneriatul cu alte instituții similare poate conduce doar la
beneficii, cum ar fi la armonizarea modului de intervenție în
sistem integrat, precum și la împărtășirea și aplicarea bunelor practici consacrate deja cu succes la nivelul partenerilor.
De aceea, apreciez că se impune creșterea capacității administrative și operaționale a ISOP.

Ofițerii Corpului de Control al Ministrului, în calitate de
„lectori”, au perceput activitatea într-un mod pozitiv, ca pe un
bun prilej de identificare a dificultăților existente la nivelul
structurilor de specialitate din cadrul entităților publice subordonate sau aflate în coordonarea M.A.I. și de afirmare a
deschiderii acestora pentru îndrumarea permanentă în do- Este cunoscut faptul că aplicarea Legii pensiilor a
meniu.
dus la retragerea din Ministerul Afacerilor Interne a
multor polițiști și, de asemenea, de la catedre, a proConsiderați că finalizarea cursului „Managementul
fesorilor dedicați. Pentru a ne îmbogăți cu mijloacele
aplicat al structurilor de control” a adus un plus de
și instrumentele de lucru folosite la nivelul Corpului
valoare participanților?
de Control al Ministrului, vedeți vreo posibilitate ca,
Cursul de „Management aplicat structurilor de control” a fost pe viitor, personalul dumneavoastră să ofere din
organizat în scopul îmbunătățirii activităților de control de la experiența proprie cursanților de la
nivelul structurilor M.A.I., precum și pentru promovarea ISOP?
„...motivarea
unor practici unitare adaptate la transformările mediului de
Desigur. E suficient să fim invitați, cu o
intervenție profesională, ținând cont de modificările regleoamenilor
prealabilă prezentare a programului și tementărilor în domeniu, atât în ceea ce privește organizarea și
melor, în vederea pregătirii materialelor
experimentați
executarea controalelor, a verificărilor specifice, a cercetării
care vor fi prezentate.
disciplinare și administrative cât și, nu în ultimul rând, în
… să migreze
domeniul controlului intern managerial.
Ca polițist cu o experiență bogată și
către cele de
în domeniul resurselor umane, ce
Cursul a fost destinat persoanelor cu funcții de conducere/
politici de personal ar trebui adoptaformare
ofițerilor specialiști de la nivelul structurilor centrale de conte în vederea atragerii personalului
trol, precum și celor din entitățile publice subordonate Minisprofesională,
calificat în structuri de formare proterului Afacerilor Interne și s-a derulat în condiții corespunfesională?
astfel încât cei
zătoare, participanții dispunând de posibilitatea de a-și promova experiența și potențialul profesional, aspect care contri- Structurile de formare profesională și, în
proaspăt
buie la stabilirea unor baze solide în ceea ce privește colabo- special, instituțiile de învățământ ale miîncadrați să
rarea profesională de perspectivă între structurile de control nisterului au o importanță deosebită penși, nu în ultimul rând, posibilitatea de a-și însuși practici și tru formarea inițială, specializarea și perbeneficieze de
proceduri îmbunătățite, prin generalizarea experiențelor po- fecționarea personalului propriu. Tocmai
calificarea
zitive.
de aceea, acestea trebuie încadrate cu personal valoros, care să dețină noțiunile teoacestora”.
Pentru o eficiență sporită se impune asigurarea continuității
retice de actualitate dar și expertiza dobânprin organizarea unor noi cursuri similare.
dită în practică. Politicile de personal ar
Din chestionarele noastre de feed-back și follow-up trebui să vizeze crearea unor funcții atractive din punct de
reiese că oferta de învățământ pentru cadrele MAI vedere al coeficienților de ierarhizare dar și al acordării unor
este diversă și atractivă. Ce părere aveți despre do- sporuri speciale, astfel încât nivelul de salarizare să nu difere
bândirea de noi abilități, competențe, altele decât față de structurile operative. Mă refer, aici, la motivarea oamenilor experimentați din cadrul acestor structuri să migreze
cele existente?
către cele de formare profesională, astfel încât cei proaspăt
Oferirea de pachete educaționale noi, prin intermediul cărora
încadrați să beneficieze de calificarea acestora.
pot fi dobândite alte competențe și abilități este benefică;
important este ca acestea să fie promovate în concordanță cu În prezent, cele mai multe resurse ale ISOP se regăprioritățile actuale ale MAI și să conducă la eficacitatea și sesc în pasiunea, devotamentul și profesionalismul
eficiența activității noastre în vederea îndeplinirii scopului corpului didactic. Cum vedeți colaborarea, în urmăesențial al organizației, respectiv asigurarea unui sistem de torii ani, între instituțiile noastre?
ordine și siguranță publică adaptat provocărilor de securitate
Cel puțin la fel de bună. Prin intermediul acestei colaborări
pentru consolidarea capacității de prevenție și reacție imediaISOP să devină mai mult decât o structură de suport, care să
tă.
ofere o extensie a activității de pregătire profesională prin
Colaborăm cu toate structurile ministerului în do- asigurarea update-ul informațional și totodată formarea polimeniul proiectării cursurilor și, deopotrivă, în susți- țiștilor nou încadrați și îmbunătățirea competențelor acestonerea unor sesiuni de formare în specialitățile în ra.
care aceștia dețin experiență. Considerați că am putea să ne gândim la creșterea capacității administrative și operaționale a ISOP prin dezvoltarea de parteInterviu realizat de Lucia TOCACI
neriate cu instituții similare domeniului de activitate?

Prof.univ.dr. Tudorel Butoi –
psiholog clinician principal –
specialist în expertiza psiho-legală
și în tehnica poligraf
Articolul trece în revistă o cazuistică spectaculoasă și provocatoare a unor cauze aparent simple, privind disparițiile unor
persoane, care s-au dovedit ulterior a fi fost omoruri cu premeditare, săvârșite cu intenție directă de către făptuitori
abili, vicleni și duplicitari - articolul este un omagiu adus
echipelor de profesioniști, investigatori și criminaliști ai Poliției Capitalei din perioada 1980-2001.
Cercetările mai vechi și mai noi, studiile multidisciplinare
asupra biopsihologiei ființei umane, toate converg spre una
dintre trăsăturile distincte ale existenței acesteia și anume inserția socială.
Evoluția omului ca ființă complexă, multidimensională, superior dezvoltată este condiționată de integrarea sa în ansamblul social, în colectivitatea care-i oferă atributele educației,
adaptării, cooperării, activismului, reflexiei asupra sa și a
mediului socio-natural cu care-și împletește existența.
Numai moartea violentă sau naturală - exceptând suicidul,
care după unii autori reprezintă un act de afirmare a propriei
voințe - vine să curme firescul evoluției ființei umane din
cotidiana ei curgere.
Omul, în accepțiunea definirii sale firești - sub condiția normalității -, este puternic înserat în societate, în familie, în
viață, în problematica sa zilnică, existența fiindu-i hrănită cu
motivații, scopuri, dorințe, acțiuni în care reușitele și nereușitele se împletesc într-o continuă evoluție către mai bine, către
echilibru interior și armonie în relațiile cu semenii săi.
Ființa umană este animată de o puternică dragoste de viață,
de o mare dorință de a trăi.
Fie chiar numai în lumina acestor sumare considerente, de
fiecare dată disparițiile de persoane în împrejurări neelucidate trebuie privite cu cea mai mare seriozitate, iar suspiciunilor cu privire la existența infracțiunii de omor trebuie să li se
acorde importanța cuvenită.
Un element fundamental în ceea ce privește tactica abordării
cauzei îl constituie cunoașterea persoanei dispărutului.
Având în vedere aceasta, ne referim nu la ceea ce îndeobște se
înțelege, în sensul menit a servi identificării ulterioare a persoanei dispărute - date antropometrice, caracteristicile de
individualizare somatică și cele de individualizare a vestimentației purtate la data dispariției -, ci îndeosebi la cunoașterea din unghiul inserției sociale.
Dacă, pentru categoriile de persoane care au o stare de sănătate precară, ce evoluează către un pronostic sumbru - cele
bolnave psihic, cu tentative de suicid, a bătrânilor prezentând
un grad avansat de senilitate și neavând aparținători, de obi-
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cei cu un comportament defensiv, de izolare și retragere, a
unor alcoolici cronici cu degenerescențe psihoneuronale -,
„disparițiile” se soluționează de regulă prin identificarea persoanei respective în unități spitalicești sau de ocrotire, iar în
cazuri nefericite prin identificarea acestora în cadavrele unor
sinucigași sau accidentați, nu același lucru trebuie luat în
calcul atunci când se impune elaborarea unor versiuni privitoare la unele dispariții de persoane cu o bună condiție socială.
Din experiența laboratorului de investigații cu tehnica poligraf (biodetector) a Poliției Capitalei, concretizată în contribuția la soluționarea în perioada 1985-1988 a disparițiilor
(în martie 1980 și septembrie 1983 a numitelor C.A și A.N.,
ambele victime ale omorurilor săvârșite de P.I. - arestat în
1985; în luna februarie 1980 a numitei B.M., victimă a omorului comis de B.I. în complicitate cu C.I. - autori arestați în
1985; în iunie 1984 a numitei F.C., victimă a omorului comis
de G.M. - afrestat în 1988; a dispariției în luna mai 1988 a
numitei C.M., victimă a omorului comis de C.D. - arestat în
august 1988), a rezultat faptul că persoanele a căror dispariție
se căuta a fi elucidată puteau fi caracterizate prin următoarele
trăsături comune:
 stare de sănătate psiho-medicală în limite normale (fără
tentative de suicid sau afecțiuni psihice în antecedente),
inserție socio-profesională care le asigură existența și
integrarea (fiind încadrate în muncă, desfășurând activități utile sociale și nedepinzând material de cineva), de
vârstă exprimând tinerețea sau maturitatea deplină
(între 18 și 48 de ani), persoane apreciate ca fiind în deplină maturitate psihico-fiziologică, elegante, dornice de
viață, toate la data disparițiilor cu proiecte de viitor exprimate riguros în mediul social apropiat.
Din analiza complexă, la timpul lui, a fiecărui caz în parte, s-a
desprins concluzia că numai, cu totul accidental, putea fi vorba în aceste cazuri de părăsiri temporare ale familiei și locului
de domiciliu, că în mod excepțional ar fi putut fi vorba de o
criză psihică sau afecțiune psiho-medicală survenită subit,
intempestiv și în egală măsură cu totul excepțional de vreun
act suicidal sau accident nefericit.
Pe măsură ce activitățile criminalistice de căutare și confruntare în cartotecile antropometrice, pe de o parte, și investigațiile complexe desfășurate, pe de altă parte, se dovedeau a fi
infructuoase, ipoteza existenței infracțiunilor de omor capătă
o tot mai mare forță de convingere pentru fiecare caz în parte.
Și în cazurile supuse prezentei analize, cât și îndeobște în

cazuri similare, adâncind cunoașterea cauzelor se constată
că, din punct de vedere al împrejurărilor ca și a modului de
declanșare a evenimentului însăși, persoanele dispar subit
(C.A. dispare în halat de serviciu, lăsând vorbă câtorva colege că se duce să cumpere câteva sticle de pepsi; A.N. dispare,
nemaiajungând la coafor, unde trebuia să se ducă, conform
confidențelor făcute unor prietene; B.M. și F.C. pleacă de
acasă în urma unor certuri purtate cu soțul și respectiv concubinul, amenintând că nu se vor mai întoarce; iar C.M. pur
și simplu dispare într-o dimineață de acasă, în opinia soțului, ducându-se, probabil, la croitorie pentru a-și proba rochia de viitoare mireasă).
În urma tuturor acestora rămân acte de identitate, bunuri
personale și valori neatinse (cu excepția celor avute la data
disparițiilor).
Odată depășite etapa cunoașterii persoanei dispărute și cea a
clarificării aspectelor legate de împrejurările disparițiilor,
considerăm că se impune, ca element de tactică a abordării
ulterioare a cauzei, identificarea conflictelor aparente și a
celor existente latent (mobilul infracțiunii de omor).
În această etapă (și de acum cauzele se individualizează prin
particularitățile lor), cunoașterea psihologică a dispăruților
joacă un rol hotărâtor, capacitatea de a le intui caracterul,
motivațiile, viciile și virtuțile, comportamentul acțional, trăsăturile psihotemperamentale etc., asigurând reușita depistării capătului de fir necesar conturării versiunilor și ipotezelor reale.
Analiza datelor primare existente în dosare, și mai ales a
celor obținute cu prilejul investigațiilor din teren, oferă un
material vast, bogat, dar în egală măsură stufos, ticsit de
elemente redundante care trebuie analizat, comparat, confruntat, plasat spațio-temporal, supus unor analize riguros
obținute, operante unor includeri-excluderi sub just temei și
să asigure rezolvarea problemelor, încet dar sigur, fără risc și
eroare.
Destul de frecvent, la baza unor dispariții de persoane, relativ tinere, întâlnim motivații formale privind relațiile de infidelitate extraconjugală în incidență pozitivă cu naivitatea și
superficialitatea stabilirii de legături intime (C.A și A.N. ambele lucrătoare în comerț, etalând lux vestimentar și cochetărie evidentă, au stabilit fiecare în parte relații intime cu
P.I., care în cele din urmă, sub amenințarea dezvăluirii în
fața anturajului, le atrage la el acasă, unde le suprimă viața,
le jefuiește de bunuri și le ascunde cadavrele).
De asemenea, o dispariție poate avea drept izvor motivațional faptul că dispărutul „deranja” prin prezența sa activitatea
unui partener de cuplu, devenind stânjenitor pentru acesta
(T.C. și B.M. deveniseră obstacole stânjenitoare în viața concubinului G.M. și respectiv B.I., ambele fiind animate de
dorința puternică de a-și întemeia și respectiv de a-și păstra
o familie, în timp ce partenerii de cuplu sunt superficiali,
stabilesc și, respectiv, restabilesc legături cu alte femei, sunt
ambii agresivi și violenți, consumatori de alcool etc.). Pe
fondul acestor conflicte care s-au agravat treptat, rezultă
certuri repetate și violențe pretabile a atrage atenția asupra
potențialului criminogen existent (uciderea celor două femei
și aruncarea cadavrelor în Dunăre și respectiv râul
Dâmbovița).
Alteori, la baza disparițiilor vom găsi conflictul material,
egoimul și lăcomia în afaceri - deseori oneroase - în incidență pozitivă cu gelozia și consumul de alcool.
Odată stabilite mobilurile care vor sta la baza unor versiuni
de lucru în aceste cauze, materialul brut al dosarului capătă
sens și datele acestuia se polarizează în susținerea uneia sau
alteia din ipoteze. De acum, eforturile vor fi îndreptate spre
lămurirea completă și sub toate aspectele a statutului partenerului de cuplu din relația dispărut-bănuit.
(continuarea in numărul viitor)

Pentru instructorul Corina Popescu de la Institutul de Studii
pentru Ordine Publică, relațiile publice reprezintă, în egală
măsură, o profesie, un hobby, un stil de viață, o tehnică de a-i
convinge pe oameni să își personalizeze convingerile. Adiacent, aproape discret, rolul nu este ușor într-o societate în
care renumitul scriitor și futurolog american Alvin Toffler
spunea că știința și tehnologia se vor dezvolta într-un ritm
atât de rapid, încât cei mai mulți oameni nu vor putea să
„digere” acest aflux de informații și vor fi tentați să se
„deconecteze” de la acest ritm de viață mult prea trepidant.
Existența noastră nu mai poate fi astăzi concepută fără un
flux corespunzător de informații. Opinia publică exista și în
Antichitate, în lumea gânditorilor din Grecia și Roma. Dezvoltarea relațiilor social-economice a determinat ca acest termen
să intre în atenția sociologilor, psihologilor dar și a guvernanților interesați să cunoască opinia populației. Instituțiile și
organizațiile folosesc relațiile publice pentru a crea un climat
de încredere și simpatie în rândul propriului personal, precum și în rândul publicului.
Conform datelor statistice, numai o anumită parte din populație are încredere deplină în Poliție. De aceea rolul profesorului Corina Popescu este de a forma ofițeri de relații publice
care să prezinte informațiile astfel încât să trezească sentimente pozitive în conștiința cetățenilor, să îi determine să
înțeleagă chiar și pe aceia care nu dispun de o cultură vastă
care este rolul și locul Ministerului de Interne în societatea
românească și că își desfășoară activitatea exclusiv în slujba
acesteia.
„Cursul este o incursiune în lumea magică a PR-ului, descoperind miturile și provocările meseriei” - ne lămurește comisar de poliție Corina Popescu, de peste nouă ani instructor de
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poliție în cadrul Catedrei de Management și legislație la ISOP.
La fiecare curs, împărtășește cu volubilitate, formule de succes viitorilor purtători de cuvânt: „autoritatea, credibilitatea și
farmecul personal” sunt cele mai importante. Apoi urmează
celelalte: purtătorul de cuvânt trebuie să fie disponibil 24 de
ore din 24 pentru a menține deschis dialogul cu presa și pentru a aduce la cunoștința publicului larg problemele de moment; trebuie să fie o persoană credibilă, să aibă calitățile
unui bun comunicator, un mediator între instituția pe care o
reprezintă și jurnaliști și, nu în ultimul rând, să nu se sperie
de situațiile de criză.
Programul de formare Asistent relații publice și comunicare
este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări și se
adresează atât purtătorilor de cuvânt/ofițerilor de relații publice din cadrul MAI, cât și celor care aspiră la o carieră în
relații publice. Programa este aplicată și pune accent pe studii
de caz și situații reale (briefing/conferințe de presă, interviu
radiofonic, interviu TV, campanii de relații publice) cu care se
confruntă specialiștii din domeniu. „Este un curs dinamic și
atractiv, cu multe exerciții practice și schimb de idei” – spun
cei mai mulți în fișele de feed-back la închiderea cursului.
De-a lungul a trei săptămâni, participanții învață ce este o
strategie de PR, să comunice prin canale media convenționale, dar și prin social media, cum să evalueze imaginea pentru
instituție, să organizeze evenimente, să rezolve rapid crize de
comunicare și imagine și cum sa dețină controlul comunicării
eficiente. Fiecare cursant descoperă cum sa proiecteze o imagine profesională credibilă și cum să gestioneze managementul reputației, dezvoltându-și abilitățile de comunicare.
„După finalizarea acestui curs – afirmă formatorul programului -, cursanții vor înțelege importanța comunicatului de presă

și vor învăța cum să scrie un astfel de
comunicat, adaptat publicului țintă, totul cu scopul
transmiterii
celor mai importante informații
pentru
instituție. Vor
afla care sunt
cele mai bune
tehnici pentru
obținerea succesului în relațiile publice din
mediul online,
dar și cum să le
aplice
atunci
când trebuie.
Vor învăța să
colaboreze cu
ziariștii.
De
asemenea, vor
afla ce trebuie
să facă pentru
ca informațiile
să apară în
mass-media și
în ce mod să
gestioneze informațiile
pe
care le trimit. Mai mult, vor învăța când
e momentul oportun pentru organizarea
unei conferințe de presă și la ce trebuie
să fie atenți în timpul desfășurării acesteia”.
Despre felul în care a reușit instructorul
Corina Popescu să se facă înțeleasă, ne
spune unul dintre cursanți, ag.sef.adj. de
poliție Marin Mariana Alina de la Biroul
Informare și Relații publice din cadrul
Inspectoratului General pentru Imigrări:
„În viață întâlnești oameni de care te legi
dincolo de cuvinte, oameni care văd în
tine mai mult decât vezi tu și
care muncesc alături de tine
până când ajungi să descoperi
acea parte din tine de care încă
nu ești conștient. Sunt oameni
care parcă sunt făcuți pentru
sufletul tău iar un astfel de om
este «profa» de comunicare”.
Alături de profesoara de la
ISOP, în timpul școlarizării, toți
beneficiază de cunoștințele specialiștilor din cadrul Direcției
Informare și Relații Publice a
MAI, oameni cu experiență în
domeniul relațiilor publice.
Pentru ca toate informațiile să
fie asimilate mai ușor, programul cuprinde și o parte practică
care constă în vizite de lucru la
Radio, TV și simularea unei
conferințe de presă la MAI.
În prezent, majoritatea instituțiilor folosesc comunicațiile
digitale, dar și instrumentele
tradiționale de relații publice,
ca să ajungă la publicul țintă. Email-ul, site-urile web, blogurile, newsletter-ul digital, marke-

tingul viral, motoarele de căutare, convorbirile telefonice de tip conferință,

RSS-ul și podcasting-ul sunt doar câteva
dintre instrumentele disponibile acum
profesioniștilor în PR. Pentru că în orice
poveste frumoasă trebuie să existe și
părți negative, cei mai mulți cursanți au
solicitat dotarea ISOP cu tehnologie
adecvată pentru a putea exersa întreaga
gamă de exerciții practice.
Succesul în relațiile publice depinde de
posibilitățile de comunicare, de prezentarea ideilor și a gândurilor, de capacitatea de a-i face pe ceilalți să asculte și să
acționeze. Într-un mediu plin de infor-

mații, capacitatea de a comunica eficient
este esențială. Pentru ca organizația să
opereze
eficace,
aceasta trebuie să
știe cum să-și plaseze mesajul pe
piața competitivă a
ideilor.
Este cunoscut faptul că mass-media
reprezintă „a patra
putere în stat”.
Cum informațiile
ajung de cele mai
multe ori la cetățenii de rând prin
intermediul
mijloacelor de informare în masă, este
posibil ca informația să sufere distorsiuni. Spre a preîntâmpina astfel de
efecte, ofițerul de
relații publice trebuie să se îngrijească de calitatea
mesajului
transmis, să fie explicit
și credibil, să nu
existe loc de interpretări.
„După absolvirea cursurilor – concluzionează profesoara Corina Popescu, vor
avea toate cunoștințele, competențele și
instrumentele pe care le posedă un purtător de cuvânt de succes, capabil să
răspundă la orice apel și, totodată, să
reacționeze în situațiile de criză”.
Celebra vorbă „cunoașterea este cea mai
democratică sursă de putere” se aplică și
tinerilor care termină Programul de formare Asistent relații publice și comunicare la ISOP. (Lucia TOCACI)

„ISOP e locul contrastelor. Un loc care trezește
amintiri și emoții și poartă mii de povești, ce au
fost duse mai departe de fiecare dintre cei care au
trecut pragul institutului”
Am intrat pe poarta ISOP, după mai bine de 5 ani de la ultima
„vizită”... Atunci am fost „inițiat”, timp de 3 luni, perioadă suficient de lungă încât să te legi sentimental de acest loc. Într-un fel
sau altul... ISOP e locul contrastelor. Un loc care trezește amintiri și emoții și poartă mii de povești, ce au fost duse mai departe
de fiecare dintre cei care au trecut pragul institutului. Aici, s-au
legat și s-au dezlegat prietenii, s-au întemeiat familii, iar altele
s-au destrămat... Simple contraste, de-ale vieții valuri sau momente predestinate. Important e că ISOP se schimbă odată cu
vremurile. Din fericire, în bine, iar drumul spre care se îndreaptă se pare că este unul pe măsura așteptărilor, atât a cursanților,
cât și a dascălilor.

Revenind: nu știu cum a fost pentru ceilalți, dar pentru mine a
fost cel mai interactiv curs la care am participat până acum. După aproape zece ani petrecuți în domeniul comunicării, recunosc
că venisem doar pentru a-mi completa CV-ul cu o diplomă care
îmi lipsea, fără mari așteptări. Auzisem de „șefa supremă” de la
ceilalți colegi de breaslă, de-a lungul anilor, și nu înțelegeam ce
putea să-i determine să vorbească atât de admirativ despre ea. O
văzusem doar în fotografii și îmi spuneam că e doar o tipă care
arată bine și, mai mult ca sigur, trebuie să fie de gașcă. Însă, în
interior, știam că în orice situație farmecul durează doar o perioadă scurtă de timp, după care trebuie să vii cu ceva consistent,
ca să te menții în centrul atenției. Despre „consistent” a fost și
cursul la care facem referire, dar și „prestația” Corinei… Departe
Martie, 2017, a adunat o nouă serie de comunicatori, din mai de mine gândul de a elogia în acest context pe cineva, respectiv
toate structurile Ministerului Afacerilor Interne, pentru cursuri- pe îndrumătorul nostru Corina Comunicatoarea, Popescu pe
le de perfecționare. 22 de oameni, de la generația „haștag”, la numele ei adevărat. Însă, fără ea, nu ar mai fi această poveste...
nostalgica generație „pix cu gel”, îmbunătățită, pregătiți și nerăbdători să se specializeze în domeniul relațiilor publice și al Așa cum a început, momentele interactive parcă nu se mai
comunicării. Și, evident, pentru că cineva trebuie să țină în frâu opreau. Nu era chip, în nici o oră, să-ți consulți telefonul sau să
o gașcă nonconformistă și complexă, s-a inventat o „șefă supre- vorbești cu colegul din dreapta,. Corina era de neoprit. Cu o
mă”. Corina Comunicatoarea, căci despre ea este vorba, s-a an- energie, de parcă atunci ar fi predat pentru prima oară sau parcă
gajat să ducă la bun sfârșit programa cursului și să scoată, din ne pregătea pentru lecția de gradul I, pe care avea s-o susțină
toți cei 22 de aspiranți, comunicatori în toată regula.
peste câteva zile. Acest lucru mi-a atras atenția și atunci am început să descopăr și să încep să apreciez calitățile sale de lector.
Rețeta a fost una simplă și eficientă. A purces la amestecarea Rând pe rând, am trecut prin a combina utilul cu plăcutul. Vizite
„ingredientelor”, pentru a se cunoaște mai bine. Asta prin la sediul Radio România, Sala Teatrului, TVR, MAI și Centrul
schimbarea locurilor preferențiale în bănci. După care, ca să fie Multimedia. Nicăieri n-am scăpat de interactivitate. Ne trezeam
sigură că nu își vor (mai) uita numele, le-a propus un joc, la fina- întrebând retoric „Iarrrr?” Însă toate acele momente au avut un
lul căruia a ieșit următoarea listă nominală: Alina Alintata, Mo- rol important în consolidarea cunoștințelor noastre și în acumunica Magica, Narcisa Nebunatica, Cristina Crispata, Iolanda larea altora noi, trucuri și alte „arme” care cu siguranță ne vor
Inventiva, Andrei Atipicul, Mihai Multitasking, Alexandra Ambi- ajuta în cariera aleasă. Fiecare dintre noi, și asta am observat-o
țioasa, Ani Atenta, Nicola Năzdrăvanul, Georgiana Guraliva, pe chipul tuturor, a trăit o experiență unică, la finalul căreia am
Ionela Intuitiva, Alina Apatica, Ionuț Informatul, Alin Ambigu- plecat mult mai bogați, decât atunci când am venit. Însă, mai
ul, Alexandra Amuzanta, Miruna Minuțioasa, Flori Fixista, Cătă- mult decât toate informațiile acumulate, am câștigat ceva, care
lina Copilăroasa, Elena Energica, Mihai Motivatul și Alin Ascul- parcă, din ce în ce mai greu, reușim să facem în ultimul timp.
tătorul. Ultimul este subsemnatul. Atât de ascultător, încât am Am câștigat prieteni! Și asta, împreună cu cele învățate pe parpurces imediat să scriu acest material în numele colegilor mei, cursul celor trei săptămâni petrecute la ISOP, e tot ce contează!
pentru a ne aminti, peste ani, cu drag(oste) de ei.
Plt adj Gabriel-Alin Găleată - ISU Suceava
Vă așteptăm cu alte gâduri, impresii despre cursurile care v-au influențat
cariera. Cele mai frumoase relatări vor fi publicate în paginile revistei
noastre. Vă invităm să ne scrieți pe adresa redacției sau prin e-mail:

FORUM ISOP

lucia.tocaci@mai.gov.ro

Un exercițiu care a atins cel mai înalt grad al cerințelor și realității unei misiuni
de gestionare a crizelor civile. Două săptămâni intense de exerciții cu cinci profesori din
cadrul Institutului de Studii pentru Ordine Publică, în Logrono, Spania, la Centrul de
Excelență pentru Pregătirea Specială a Guardia Civil. Misiunea lor era să mențină pacea,
sub egida Proiectului ”European Union Police Services Training” (EUPST) II. Comisar-șef
de poliție Cristina Radu, din cadrul Catedrei Management și Legislație, comisar-șef de
poliție Claudius Popescu, subcomisar de poliție Dania-Lara Trofil, de la Catedra Limbi
Străine și Pregătire Misiuni Internaționale, comisar-șef de poliție Marius Dobra și comisar de poliție Viorel Ciocănescu de la Catedra Formare Profesională Continuă au trăit
situații întâlnite în filme și au simulat scenarii care erau foarte aproape de realitate. Un
model de exercițiu „resursă” în cursurile de misiuni organizate la ISOP.

Comisar-șef de poliție Claudius Popescu, comisar-șef de poliție Cristina Radu, comisar de poliție Viorel Ciocănescu,
subcomisar de poliție Dania-Lara Trofil și comisar-șef de poliție Marius Dobra (de la stanga la dreapta)

Cele trei ore de zbor cu avionul ne-au introdus mai repede în
atmosfera de misiune, datorită colegului nostru, comisar-șef
Marius Dobra, șeful delegației de formatori, care ne-a povestit
ultima lui experiență din UNMIL – Liberia. Cu exotismul localnicilor și misiunile de menținere a păcii am aterizat la Madrid,
unde am fost preluați de Guardia Civil. Toți eram deja sufletește
pregătiți să participăm la Exercițiul multinațional Lucron II în
Logroňo, Spania. Drumul până la locul efectiv al misiunii a mai
durat aproximativ cinci ore, un drum ce părea să nu se mai sfârșească sau poate era de vină doar nerăbdarea noastră de-a ajunge. Peisajul era desprins din povestea cu Heidi, fetița munților,
un lanț de munți spectaculos în care noi ne vedeam (așa glumea
colega comisar-șef Cristina Radu) „în căutarea castelelor din
Spania”. Ne-am mai amintit și de Peru… iarna. Dacă la Madrid
erau 28 de grade, în Țara Bascilor erau 12 grade Celsius și ningea.
Gândul ne-a fugit iar la Lucron II. Încercam să facem legătura
între experiențele de misiune UNMIL de mai devreme și ceea ce
aveam noi să facem. Ne întrebam mereu când va începe exerci-

țiul, dacă a început deja, ce va trebui să facem, cum să reacționăm…
Ajunși la Logrňo am fost invitați în Sala Galera. Acolo eram
strigați, pe numele noastre spaniolizate bine, spre amuzamentul tuturor. Am intrat astfel cu toții în posesia legitimației de
serviciu - funcția și structura misiunii din care făceam parte în
cadrul exercițiului - formator în cadrul Strengthening Element.
Ne-au fost înmânate materialele necesare și o parte din echipament. Din acel moment, exercițiul, despre care nu trebuia să ni
se spună mai nimic (deși, cu toții ne exersam abilitățile de comunicare pentru a afla dinainte la ce vom fi supuși) începuse!
Înainte să plecăm în Spania, cu toții știam că Guardia Civil
(Spania) este organizatorul alături de Garda Națională Republicană (GNR- Portugalia) a exercițiului multinațional numit
LUCRON II - Comprehensive Live Exercise (CLE), între 13 și 24
martie, la Logrono - Spania. Evenimentul era organizat în cadrul Serviciului de formare a unităților de Poliție din Uniunea
Europeană (EUPSTII - 2015-2018), proiect al Uniunii Europene. Scopul era de consolidare a rețelei de formare a unităților de

poliție și o posibilă armonizare a formării continue a elementelor de poliție și
jandarmerie la nivel european, crearea
unui model, pentru a fi mai departe împărtășit și diseminat în misiunile internaționale pentru gestionarea crizelor
civile, în zonele de conflict sau cele destabilizate.
Organizarea Exercițiului, ce reunea
aproximativ două sute de participanți și
cu logistica aferentă structurilor respective, începuse cu un an în urmă. Viitorii
colegi aveau să fie selectați din 24 de țări
din Europa, Africa și America de Sud,
respectiv – din UE: Austria, Bulgaria,
Cipru, Estonia, Franța, Olanda, Italia,
Lituania, Portugalia, Marea Britanie și
România. Din țările terțe au sosit, la
invitația Guardia National Republicana,
organele de poliție din țări ale Comunității Portugheze, și anume Angola, Brazilia, Capul Verde, Guineea-Bissau, Sao
Tome și Principe și Timorul de Est; de
asemenea au participat și reprezentanți
ai Algeriei, Columbiei, Maroc, Mauritaniei și Senegal.
Se dorea ca exercițiul să atingă cel mai
înalt grad al cerințelor și realității unei
misiuni de gestionare a crizelor civile,
prin activități de consolidare a capacității și interoperabilitatea elementelor și a
unităților prezente pe două nivele: pe de
o
parte,
Mentoring,
Monitoring,
Advising and Training și așa-numitul
câmp de antrenament fizic, pe un spectru extins al liniilor de muncă în poliție,
precum menținerea și restabilirea ordinii
publice, operațiunile speciale (SWAT),
inactivarea dispozitivelor explozive și
anchetele penale (crime de război, criminalitate organizată, protecția martorilor,
corupție, ordine publică, protecție a
civilior); pe de altă parte, misiunile cu
mandat executiv, punerea în aplicare a
unui exercițiu de post de comandă, care
activează un Sediu de Poliție pentru formarea funcțiilor de planificare, de comandă, de direcție și de control al forțe-

lor internaționale pe teren.
Pe parcursul exercițiului
se urmărea capacitatea de
comunicare și coordonare în context internațional, înțelegerea aspectelor interculturale, a specificității și diferențelor
culturale, abilități de formare în context internațional, leadership, drepturile omului și aspecte de gen ca și construct social, cunoașterea și înțelegerea
structurii unei misiuni, mediului internațional specific misiunilor de gestionare a crizelor civile și comunicarea cu alte
organizații internaționale prezente în
misiuni de gestionare a crizelor civile.
Prima săptămână 13-17.03.2017 a debutat cu deschiderea oficială a Exercițiului
la sediul Centrului de Excelență pentru
pregătire specială, Logroňo – Ceremonia
de înălțare a drapelului, în prezența
oficialităților Regiunii autonome La
Rioja, la care a fost prezentă și mascota
Unității de Acțiune Rurală (specializată
în terorismul de tip separatist basc) –
mistrețul - care se schimbă la fiecare
mandat al comandantului unității. Activitatea a fost împărțită în intervalul orar
9.00-13.00 – prelegeri pe conținuturile
menționate mai sus la Universitatea La
Rioja, iar în a doua parte a zilei – ateliere
de lucru – aplicații practice ale conceptelor introduse în prima parte a zilei.
În ceea ce privește prelegerile și materialele aferente, oferite de președintele
consorțiului EUPST, colonel Frans van
Veenendaal, prof. dr. Carmen Martínez
Capdevila, Universitatea din Madrid,
Facultatea de drept, Lt.Col. Carlos
Quatorze Pereira GNR, atașatul de afaceri interne al Portugaliei în Spania, reprezentanți ai Unității Rurale de Acțiune, reprezentanți ai ONU, ai ONG-urilor
Crucea Roșie, Helsinki Espagna, dar și
prezentările experiențelor personale –

misiunile din Irak, Afganistan, Timor
Leste, acestea au contribuit la largirea
contextului creării acestor misiuni de
gestionare a crizelor civile și sublinierii
valorilor europene urmărite, documentația în limba engleză constituind un material didactic valoros pentru optimizarea
suportului de curs pentru misiuni internaționale. Prelegerile, în sine, au reprezentat o școală în ceea ce privește livrarea unui material stufos și tehnic sau a
unui material sensibil, precum Gender
issues, în mod eficient, unui public-țintă
format din echipe SWAT, jandarmi,
structuri operative ale poliției și mai
ales, specialiști cu experieță în domeniul
misiunilor internaționale, din care nu-

mai 10% erau ofițeri-femei, din cele 24 de țări participante.
Toate conceptele prezentate în prelegeri aveau să fie implementate și imediat aplicate în atelierele de lucru din a doua
parte a zilei, pe principiul Carusel Training în intervalul
15.00-18.30, la Centrul de pregatire specială – Peňa Logroňo
ce se întindea pe aproape 30 de hectare. Aici toate segmentele
misiunii aveau să aibă ocazia să vadă și să aplice o parte a
activităților celorlalte structuri ale misiunii – ateliere de lucru: comportament preventiv în cazul explozivilor - domeniul
EOD sau C-IED, tactical combat casualty care, gestionarea
unei ambuscade, restabilirea ordinii publice, respectând
mandatul misiunii, în cazul în care sediul misiunii este atacat de populația locală, tehnici de intervievare și selecție a
unui interpret (LA) pentru desfășurarea activităților de formare și mentorat în misiunile de gestionare a crizelor civile.
De remarcat logistica și pregătirea impresionantă a personalului Guardia Civil și Guardia National Republicana în recrearea cât mai aproape de realitate a unui scenariu și a unor situații întâlnite în misiuni. Toate situațiile erau apoi urmate de
un debriefing, punctându-se lecțiile învățate.
În a doua săptămână 20-23.03.2017 s-a desfășurat exercițiul
Comprehensive LIVEX, conform scenariului creat și pregătit
cu atenție cu un an în urmă. La ora 8:00 s-a primit prima
informație. Ne aflam în misiunea de gestionare a unei crize
civile, într-o țară fictivă - Lucron, destabilizată politic, social
și economic de un terorism de stat. Misiunea era de tip
MMAT, dar avea și mandat executiv. Cei aproape 200 de
participanți au fost împărțiți în diviziile comune misiunilor
internaționale: structura executivă (elementele mobile și
speciale), elementul logistic, structura juridică, ofițerul de
legătură, drepturile omului, operațiuni și strengthening
element – (elementul de mentoring, advising training etc).
În ceea ce mă privește rolul meu în cadrul Strengthening
Element a fost negogiat între șeful Diviziei de Training și cel
al Diviziei de Mentoring, întrucât șeful adjunct al Structurii
Strengthening Element era britanic – superintendent –
Metropolitan Police, biroul său era în Centrul de comandă,
iar comunicarea structurilor misiunii cu HQ se făcea prin
email, telefon. Dorindu-și acuratețea informațiilor și rapoartelor primite, acesta a ales din multitudinea de limbi
engleze din cele 24 de țări participante – limba engleză română, limba engleză vorbită de români era, se pare cea mai
apropiată de realitate. Inițial rolul meu avea să fie de ofițer
de legătură între cele două subunități. Un rol extrem de solicitant, întrucât prezența mea se cerea în ambele locuri, până
la urmă s-a decis să râmân la divizia de training așa cum
fusese funcția stabilită din prima zi, și să răspund solicitărilor diviziei de Mentoring ori de câte ori prezența mea era
posibilă acolo. Am făcut parte, deci, din divizia de Training/
Formare din cadrul Strengthening Element, în subordonarea directă a Comandantului adjunct al Misiunii EUPOL-L.
La sfărșitul exercițiului am elaborat un total de 5 documente -

3 curricule: formarea inițială, specifică (tactical combat
casualty care) și formare formatori pentru poliția din Lucron;
un document intitulat Lecții învățate, privitor la activitatea
desfășurată de Divizia Formare, și un document cuprinzător, Strategie de învățare și dezvoltare a Poliției Naționale
din teritoriul fictiv Lucron (în urma întâlnirilor comune formator, mentor, consilier și Comandantul Regional al Institutului de formare a poliției din Lucron - proces de negociere
în vederea acceptării asistenței și sprijinului oferite de Misiunea EUPOL-L și a stabilirii unei relații de cooperare) cuprinzând: misiunea organizației, valori, așteptări ale
leaderilor organizației, un ansamblu de obiective majore ale
organizației, avantajele implementării strategiei un plan de
acțiune care subliniează modul în care învațarea este folosită
în sprijinul realizării obiectivelor strategice ale organizației
(Poliția Națională din teritoriul fictiv Lucron)
pe termen scurt, mediu si lung, modalități de
realizare și resurse alocate, abordarea corelativă organizației și mediului, interesele cel puțin
… aceste ateliere
ale unui stakeholder (organizații internaționaau fost mai mult
le), proces de învățare organizat pe principiul
echifinalității, plan de implementare a stratedecât o ieşire
giei – termene.
din rutina
Provocările participării la acest exercițiu multinațional au fost atelierele de lucru, ce au avut
profesională şi
ca obiectiv crearea cât mai aproape de realitate
din zona de
a unui scenariu și a unor situații posibile întâlnite în acest gen de misiuni: cum să te asiguri
confort, au fost
permanent pentru că oricând poate exploda o
bombă artizanală sau, deși localnicul care trechiar trăirea
buie să te îndrume către o anumită locație este
unor situații pe
deja verificat de elementul Intelligence al misiunii, poți oricând să fii o victimă a unei amcare probabil ai
buscade… Și cât de importante sunt deciziile
ocazia să le auzi
pe care le iei în asemenea condiții de stres - cu
șase localnici care te amenință cu mitraliere și
povestite sau să
cu grenade, care îți cer să ieși din mașină sau
le
vezi în filme şi
situații când, chiar dacă intelligence element
te asigură că pentru deplasare ai nevoie doar
pe care crezi că
de căști, vestă antiglonț, autovehicul blindat,
nu le vei trăi
întrucât echipa SWAT te însoțește, trebuie să
te bazezi în primul rând pe tine.
niciodată...
Pentru mine aceste ateliere au fost mai mult
decât o ieșire din rutina profesională și din
zona de confort, au fost chiar trăirea unor situații pe care probabil ai ocazia să le auzi povestite sau să le vezi
în filme și pe care crezi că nu le vei trăi niciodată, ele aparțin
altora. Câștigul cel mai mare, poate, a fost crearea unei rețele
profesionale, de schimb de experiență, discuțiile informale hallway diplomacy – unde se împărtășesc experiențe, proceduri, elemente de interculturalitate organizațională, se pun
bazele unor proiecte comune, dar și obiectivele în sine al
exercițiului și anume – o mai bună înțelegere a contextului
creării, funcționării, organizării unei misiuni de gestionare
a crizelor civile, a instrumentelor și canalelor de comunicare
între structurile unei misiuni, interoperabilității, lucruri care
cu siguranță vor fi folosite ca resursă în cursurile de misiuni
organizate la ISOP.
Sunt foarte mândră că am avut ocazia să particip la acest
exercițiu alături poate, de cei mai buni specialiști cu experiență internațională în domeniu, dovadă stând importanța
acordată evenimentului de Regatul Spaniei prin acoperirea
mediatică și prin prezența unor demnitari precum ministrul
de interne al Regatului Spaniei, Juan Ignacio Zoido, președintele guvernului La Rioja, José Ignacio Ceniceros, general
de brigada Pedro Diaz Comandamentul unităților speciale
Guardia Civiles și a unor înalți reprezentanți ai Comisiei
Europeane, EUROGENDFOR, EUPST, ONU, COESPU, reprezentanți ONG, Crucea Roșie, Helsinki Espaňa.
Dania-Lara TROFIL

La Editura Humanitas a apărut
volumul „Ikigai - Secrete japoneze pentru o viață lungă și fericită”, autori
Francesc
Miralles,
Héctor
García
(Kirai), cu o
traducere
de excepție a colegei noastre,
inspector
principal
Camelia
Dinică, profesor
de limba spaniolă din cadrul
Catedrei de Limbi Străine și
Misiuni Internaționale.
Ikigai... este un concept japonez, care s-ar traduce prin
«fericirea de a fi mereu ocupat».
O carte în care veți învăța despre cultivarea prieteniilor, alimentație moderată, odihnă
adecvată și mișcare, toate contribuind substanțial la sănătatea
noastră.
Cu această ocazie, formatorul
nostru, dra. Camelia Dinică vă
invită să participați, la ISOP, la
cursuri de inițiere în limba spaniolă (două luni) și de specializare (trei săptămâni). De asemenea, începând cu anul de învățământ 2017-2018, vor fi organizate cursuri de tip modular în
limba celebrului scriitor Miguel
de Cervantes, toate adaptate
specificului activității structurilor IGPR și MAI interesate. Din
punct de vedere al abilităților de
comunicare, sperăm, în timp,
lecțiile să își demonstreze utilitatea în special pentru aceia care
cooperează mai îndeaproape cu
Poliția și Garda Civilă din Spania. În ceea ce privește experiența profesoarei de limbă spaniolă, putem să mai spunem că se
află în ISOP din anul 2014, și-a
susținut lucrarea de doctorat în
Spania și a predat atât în instituții de învățământ superior, cât
și în centre de limbi străine din
mediul privat.

FORUM ISOP

Dicționarul,
apărut la editura Hamangiu
la finele anului
2012, este o
lucrare de specialitate a colegei
noastre,
comisar-șef
Anne-Marie
Andrei, din
cadrul Catedrei
Limbi Străine
și
Pregătire
Misiuni Internaționale, și beneficiază de o prezentare în limba franceză a domnului colonel Frédéric Bayard, fost atașat de securitate internă la Ambasada Franței
din România.
Cităm, din cuvântul-înainte al autoarei: „Ca instrument de lucru ce își propune să înlăture ambiguități de folosire a anumitor termeni preciși ai limbii
franceze, lucrarea aduce exemple de
utilizare a acestor termeni, exemple
extrase adesea din mass-media actualității.” Dicționarul, se mai arată în
același cuvânt-înainte, s-a dorit a fi
„un re-creator de legături între acești
termeni, prin trimiterile sale la sinonime/antonime, acolo unde studiul logic
și riguros al limbii o impune; în plus,
frazele ce au fost alese pentru a servi
drept exemple ale acestui dicționar
sunt destinate să atragă atenția și să
provoace memoria celui ce învață, să îl
implice, pentru a-i face munca mai
interesantă”.
Autoarea este licențiată în litere, specializarea limba și literatura română –
limba și literatura franceză. În 1999 a
obținut certificatul de definitivare în
învățământ, specialitatea „limba și
literatura franceză“. În perioada 1-15
iulie 2001 a urmat stagiul DIDACTIQUE DU FRANÇAIS LANGUE
ÉTRANGÈRE (Institut LANGUE ET
COMMUNICATION, Rennes, Franța).
Din anul 2002 predă limba franceză la
ISOP. Între 6 februarie și 2 iunie 2006
a urmat un program de formare în
domeniul
FRANÇAIS
LANGUE
ÉTRANGÈRE – Limba franceză, pedagogie/metodologie, istorie/civilizație
franceză, pregătire pentru examenele
de limbă străină A2/B2/C1/C2, terminologie militară generală (ÉCOLE DE
GENDARMERIE DE ROCHEFORT,
Franța). Este posesoare a diplomei de
nivel C2 în domeniul limbii franceze ca
limbă străină: Diplôme approfondi de
langue française DALF C2 (sesiunea
iunie 2006, ACADÉMIE DE POITIERS, Franța).

Subcomisar de poliție Dania
Lara Trofil, formator în cadrul Catedrei de Limbi Străine și Pregătire Misiuni Internaționale a ISOP, a lansat, în această lună, o culegere de texte și exerciții de
terminologie pentru a experimenta anumite activități didactice relevante pentru laboratorul de
limbă italiană în domeniul afacerilor interne.
Manualul folosește limbaj polițienesc și urmează
să fie predat la cursurile de perfecționare și specializare ale Institutului de Studii pentru Ordine
Publică.
Intitulată „L’ITALIANO PER GLI AFFARI INTERNI – RACCOLTA DI ATTIVITÀ ED
ESERCIZI DI TERMINOLOGIA” – cartea a apărut în Colecția Universitaria, sub atenta îngrijire
a Editurii Ministerului Afacerilor Interne și are
ca referent științific pe prof.univ.dr. Elena Pîrvu.
Autoarea manualului, licențiată în filologie –
limba și literatura engleză și italiană, Facultatea
de Litere din Craiova, Departamentul de Studii
Anglo-Americane și Lectoratul Italian, în anul
2000, are o experiență în predarea limbii engleze
și limbii italiene de 17 ani. În 2007, a absolvit
studiile de Master - Cultural Unity and Diversity
in Learning and Teaching English in European
Context.
În deschidere, culegerea are o grilă de autoevaluare, din Cadrul Comun European de Referință
pentru limbile străine, oferind astfel un standard
de urmărit, întrucât studiul terminologiei specifice cere un nivel B1 minim. Cartea vine într-un
moment de schimbări rapide geo-strategice, geopolitice, administrative și sociale, autoarea încercând astfel să le surprindă pe cele mai recente, în
ceea ce privește textele informative. „Scopul – ne
declară profesoara - este de a face să circule un
material de studiu și aplicații dedicat participanților la cursurile de limba italiană organizate de
ISOP, dar și celor care lucrează în domeniul
schimbului de informații sau relațiilor internaționale, pentru care cunoașterea terminologiei specifice ar reprezenta o plusvaloare”.
Subcomisar de poliție Dania Lara Trofil a mai
publicat în 2009 „Fostering Learner Autonomy
through a Multiple Intelligences Theory-based
Approach to Teaching Police English Courses for
Continuing Professional Development”, în 2010
English for Schengen Training, Manual
„Schengen Terminology Textbook” și este coautor a ”English Language for Law enforcement
Workbook”.

Ciprian Sora, comisar-șef, polițist și sportiv, campion mondial la Muay Thai, antrenor, fondatorul Clubului
Sportiv Ciprian Sora a cărui deviză este Onoare, Disciplină și Respect este unul dintre instructorii care au
creat, ani la rând, o imagine frumoasă Institutului de Studii pentru Ordine Publică și continuă să ne încânte.
De această dată, alături de alți doi susținători ai mișcării, Narcis Cernea și Radu Valahu, colegul nostru Ciprian Sora a organizat, în luna mai, într-un mall din București, o acțiune deosebită de promovare a sportului de masă, intitulată „Challenge-ul
Gladiatorilor”. Narcis Cernea este personal trainer, lider al nutriționismului și al curentului „hrănirea sănătoasă”, scriitor;
lansarea cărții sale „Self Transformer” s-a facut chiar acolo la eveniment; Radu Valahu, cunoscut publicului ca „Omul Record”,
sportiv de forță, este unul dintre cei mai puternici români și recordman la Skandenberg;
Pe scurt: trei personalități, patru probe, premii de peste 10.000 lei.
Participanții: au depășit așteptările organizatorilor atât în privința sportivilor ce s-au înscris în competiție cât și în privința audienței prezente și entuziaste. Atmosfera a fost foarte plăcută și cu un pronunțat spirit de fair play, toată lumea a aplaudat și a
scandat încurajări… Un moment special a fost oferit de sportivii antrenați de Ciprian Sora care au etalat măiestrie și forță în
demonstrația de kickboxing susținută de sportivii din Superkombat.
Forța degajată de imaginea luptătorilor se completa cu elementul de impact auditiv, strigătele de luptă și vibrația loviturilor au
făcut deliciul spectatorilor entuziaști. Mai mult de atât, Ciprian a lansat celor din public provocarea de a veni în ring pentru a
ține sacul de box. Câțiva curajoși au urcat în ring și au simțit cu adevărat forța loviturilor sportivilor luptători. A fost un moment
impresionant să vezi cum un om obișnuit este pur și simplu copleșit doar de efortul de a „ține sacul” campionilor.
Nu în ultimul rând, organizatorii au avut grija să promoveze sportul în rândul celor mici; parinți, bunici, colegi de școală, cu toții
i-au aplaudat pe micii luptători care au salutat publicul de pe scena prea mare pentru ei.
Felicitări organizatorilor pentru eveniment, felicitări concurenților pentru ambiție și performanță și cel mai important felicitări
publicului pentru dragostea și interesul față de sport!
Comisarul-șef Ciprian Sora este un polițist adevărat însă este unul special prin ceea ce dăruiește permanent comunității: viziune,
orizont și speranță.
Florin GIGHILEANU

http://isop.mai.gov.ro

