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Comisar-șef Nicușor CAZACU
Împuternicit Director ISOP
În urmă cu câteva veacuri, Miron Costin scria „Nu sunt
vremile sub cârma omului, ci bietul om sub cârma vremii‖. Acest dicton a dirijat activitatea și în Institutul de
Studii pentru Ordine Publică, unde ne-am văzut puși în
fața faptului: comisar-șef dr. Grigore Stolojescu,
directorul acestui așezământ de învățământ, și-a încheiat cariera de cadru activ al MAI. Un om deosebit, cu
simț al valorii și de observație fin, un polițist adevărat
care a izbutit, într-un interval scurt, să formeze aici un
colectiv de oameni talentați și dăruiți.
Onoarea de a duce mai departe munca sa mi-a fost încredințată, cu puțin timp în urmă, de conducerea
Ministerului Afacerilor Interne. Știu, nu va fi o misiune
ușoară, dar mă bazez pe oamenii minunați pe care i-am
întâlnit aici. Prima dată, prin atribuțiile de serviciu de
la nivelul IGPR și apoi, în urmă cu o jumătate de an,
când am fost împuternicit director adjunct pentru logistică.
Vin cu multă practică din relația directă cu structurile
operative și știu nevoile fiecărei structuri din MAI. Calitățile m-au recomandat pentru a construi mai departe
ce au început predecesorii mei, acum 68 de ani. Mă
obligă și mă îndeamnă plăcerea de a pune, și eu, o cărămidă la această minunată operă. Aici, toți suntem obligați să gândim corect și să ne retragem din zvonurile
care trec drept cultură. Într-un climat de confuzie, sensul social se amestecă cu absurdul. Valorile se scufundă
și apar falsele modele.
Când iubești oamenii înseamnă că ești aducător de liniște și seninătate. Fără comunicare, gândurile se
transformă în tensiune. Trebuie să găsim timpul necesar lucrului și să generăm normalitate.

Evenimentele majore își lasă amprenta asupra întregii
noastre vieți și ne rămân în memorie. Haideți să ne gândim la cei care ne-au influențat pozitiv sau la momentele
care ne-au modelat destinul și să încercăm să fim și noi
dătători de astfel de trăiri! Nu putem să avem o imagine
nouă și actuală decât formând o echipă unită, cu obiective
clare și asumate de toți cei implicați.
Sunt conștient că trebuie, în permanență, să ne conectăm
la realitățile și nevoile polițiștilor, personalului din cadrul
MAI, indiferent de specialitatea din care fac parte.
Uniunea Europeană este o altă ancoră de care trebuie să
ținem seama. Aș menționa aici cursurile pentru
Președinția Consiliului UE pe care România o va prelua
în anul 2019. O oportunitate atât pentru țara noastră, cât
și pentru ISOP, de a pregăti oameni care să lucreze alături de specialiști ai statelor membre.
Pe parcurs, trebuie să ne asigurăm, mereu, că avem suportul necesar și obiectivele bine fixate. Două linii principale ne ghidează activitatea: formarea profesională unde, pe partea de pregătire, dispunem de experiența domnului comisar-șef dr. Dumitru Licsandru, un adevărat
profesionist și, desigur, asigurarea suportului pentru
învățământ, infrastructura, unde mai avem mulți pași
de făcut pentru a ieși în întâmpinarea nevoilor prezentului.
Nu trebuie să uităm, de asemenea, să reînviem tradiția de
a aduce în Institut profesori celebri, foști șefi, comandanți, pentru că ar fi păcat să se piardă exact partea care
i-a desăvârșit ca profesioniști.
La început de mandat, îmi doresc ca oamenii să mă susțină pentru ceea ce îmi doresc să fac pentru ei, iar ISOP să
fie un loc primitor atât pentru polițistul de la crimă organizată, de la judiciar, economic, circulație, resurse, cât și
pentru cei de la frontieră, imigrări, jandarmi, pompieri
poliție locală etc. Să ridicăm adevărate laboratoare de
perfecționare, cu dotare de nivel european, unde cursanții să vină cu drag și cu certitudinea că, așa cum spunea și
Nelson Mandela, „educația este cea mai puternică armă
care poate schimba lumea‖!

Asigurarea Președinției Consiliului UE
România va prelua, începând cu 1 ianuarie 2019, pentru șase luni, responsabilitatea Președinției uneia dintre cele mai importante instituții – Consiliul
Uniunii Europene. Va fi o premieră pentru țara noastră și o oportunitate de a
demonstra capacitatea de a îndeplini o sarcină atât de importantă printr-o bună planificare și coordonare la nivel național precum și un dialog susținut cu
instituțiile UE și statele membre ale Uniunii Europene.
Fiind o prioritate națională, și personalul MAI va fi implicat în activitățile aferente exercitării, de către România, a Președinției Consiliului UE, care urmează a fi pregătit în instituțiile
de formare. Întrucât cea mai mare parte a pregătirii se va desfășura la sediul ISOP, vă prezentăm, aici, Graficul cursurilor/programelor de formare profesională continuă pentru
personalul MAI, pe anul de învățământ 2017-2018, postat pe site-ul instituției
isop.mai.gov.ro:
Cursurile de Comunicare în limba engleză (nivel B), Comunicare în limba engleză (nivel C), Comunicare în limba franceză (nivel B), Comunicare în limba
franceză (nivel C), Comunicare în limba germană (nivel C) și Comunicare în
limba spaniolă (nivel C): pentru dezvoltarea competențelor lingvistice în domeniul limbii străine, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine.
Curriculumul este elaborat pe baza discuțiilor purtate în grupuri de lucru formate din reprezentanți ISOP și Direcția Generală Afaceri Europene și Relații Internaționale, în vederea
pregătirii personalului MAI ce va îndeplini atribuții de președinți, vicepreședinți grupuri de
lucru și rezerve ale acestora, care va fi responsabil cu implementarea de politici specifice sau
a personalului auxiliar în perioada Președinției Consiliului UE.
Stagii de perfecționare în domeniul comunicării: Comunicare asertivă și Vorbire în
public pentru însușirea unor tehnici de autoobservare și autodezvoltare în vederea atingerii performanței personale și profesionale sau aplicarea unor instrumente specifice
pentru dezvoltarea abilităților de vorbire în public. Stagiile vizează dezvoltarea competențelor specifice: identificarea elementelor limbajului nonverbal în context profesional,
specific domeniului afacerilor europene, pe sectorul justiție și afaceri interne; utilizarea corectă a regulilor ascultării active, în context profesional, specific asigurării președinției; utilizarea corectă a elementelor/tehnicilor comunicării asertive, în context profesional; utilizarea în mod corect a elementelor teoretice și practice impuse de susținerea unui discurs în
public.
Stagiul de perfecționare Influențare și mediere se adresează personalului cu atribuții de
președinți, vicepreședinți grupuri de lucru și experților responsabili cu elaborarea și implementarea programului și politicilor specifice, pe parcursul președinției Consiliului UE. Competențele dezvoltate sunt: identificarea oportunităților pentru realizarea obiectivelor specifice domeniului afacerilor europene (sectorul JAI); aplicarea tehnicilor de mediere în situații
de negociere; utilizarea metodelor de soluționare a eventualelor conflicte; aplicarea
tehnicilor de influențare potrivite contextului profesional dat.
Stagiul de perfecționare Elemente de management și relația cu media
își propune să perfecționeze competențe manageriale specifice: stabilirea premiselor și a priorităților, funcție de context, stabilirea planurilor de acțiune
specifice contextului și rolului deținut, utilizarea metodelor de planificare și
delegare specifice contextului, gestionarea eficientă a resurselor, utilizarea
instrumentelor de comunicare cu mass-media.
Stagiul de perfecționare Scriere creativă și organizare grupuri de lucru se
adresează în special personalului auxiliar responsabil cu coordonarea pregătirii și desfășurării președinției Consiliului UE din punct de vedere organizatoric și dezvoltă competențele referitoare la tehnicile de redactare specifice documentelor gestionate, regulile de organizare a dezbaterilor, meselor rotunde față în față sau în mediul virtual, regulile juridice de
redactare folosite în contextul președinției.

Leontina SILIȘTE
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O delegație din Republica Moldova a sosit, în data de 20 septembrie 2017, la Institutul de Studii
pentru Ordine Publică, cu scopul documentării pentru crearea unui Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii (CIPAL), în Republica Moldova.
Alcătuită din profesori universitari, manageri și membri ai echipei de proiect, delegația a fost
primită de către directorul adjunct pentru învățământ al ISOP, dl. comisar-șef dr. Dumitru
Licsandru și de către reprezentanții principalelor structuri de învățământ.
La întâlnire a mai luat parte și domnul general (r) Gheorghe Popa, fost director al Institutului de
Studii pentru Ordine Publică și expert în echipa de proiect pentru constituirea CIPAL.
În prima parte a evenimentului, domnul comisar-șef de poliție dr. Dumitru Licsandru a făcut
cunoscute oaspeților principalele structuri ale ISOP, cursurile organizate, tipurile de acte de
studii care se emit și a oferit oaspeților cifre concrete privind numărul cursanților, al locurilor de
cazare. Totodată, dl. Licsandru s-a referit la chestionarele de evaluare a programelor de formare,
care oferă o imagine a gradului de satisfacție a cursanților și constituie un instrument util pentru adaptarea permanentă a cursurilor la nevoile beneficiarilor.
Domnul Mihai Grigoraș, șeful delegației moldovene, a prezentat, la rândul său, studiul de fezabilitate pentru crearea Centrului Integrat pentru Aplicarea Legii și a precizat că se dorește sprijin de ordin juridic/legislativ și procedural din partea României, care are deja experiență în domeniul pregătirii continue a personalului MAI. Totodată, a reiterat necesitatea părții moldovene
de a pregăti personalul în domeniul managementului și al formării, prin participarea la cursurile
de management și de formator. Ca răspuns, domnul Licsandru a făcut cunoscută invitaților existența Protocolului bilateral de cooperare româno-moldoveană în domeniul formării și inițierea
de către ISOP a implementării Planului anual de cooperare prin corespondența cu reprezentantul Direcției Resurse Umane din MAI moldovean. În cadrul schimbului de mesaje cu acesta, s-a
evidențiat necesitatea pregătirii mai multor reprezentanți moldoveni în domeniul formării, analizei informațiilor, accesării fondurilor europene și negocierii în situații de criză de ordine publică. La nivelul ISOP s-a decis repartizarea a câte cinci locuri pentru reprezentanții MAI din Republica Moldova la cursurile de formator, expert accesare fonduri europene și analist de informații.
În finalul întrevederii delegația din Republica Moldova a vizitat spațiile de cazare și principalele
laboratoare, săli de curs și de festivități ale ISOP, a mulțumit părții române pentru toate datele
și informațiile furnizate și și-a exprimat speranța că va beneficia de expertiza reprezentanților
ISOP atât în operaționalizarea CIPAL, cât și în pregătirea reprezentanților MAI în domeniile
menționate.

Activități de formare în ISOP
în noul an de învățământ
Pentru pregătirea
în domeniul

muncă, aplicarea normelor de protecția mediului, menținerea unor
relații de muncă eficace, pregătirea
elaborării proiectului, documentarea în vederea realizării proiectului,
stabilirea parteneriatelor, elaborarea proiectului.

educației fizice și
al sportului, ISOP
organizează
Cursul de



Programul de specializare
Asistent relații publice și de
comunicare - 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.

specializare
„Instructor arte
marțiale”, care se
adresează
personalului cu
atribuții în
domeniu și
urmărește:
acumularea de
cunoștințe
practico-teoretice

Conform Graficului cursurilor/programelor
de formare profesională continuă pentru
personalul MAI pe anul de învățământ 20172018,
postat
pe
site-ul
instituției
isop.mai.gov.ro, în Institutul de Studii
pentru Ordine Publică se desfășoară următoarele activități de formare pentru structurile beneficiare:
Programe autorizate de Autoritatea
Națională de Calificări:



specifice artelor
marțiale;
diversificarea
pregătirii
specifice, precum
și pregătirea
didacticopedagogică a
cursanților ...
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Programul de specializare
Manager
proiect - destinat personalului MAI cu
studii superioare, cu responsabilități de a
realiza și implementa proiecte și celor
care își propun să acceseze fonduri nerambursabile - 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 Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene - destinat personalului
MAI cu studii superioare, cu atribuții în
elaborarea fișelor/cererilor pentru proiecte cu finanțare externă nerambursabilă. Competențele formate pe timpul pregătirii sunt cele descrise în standardul
ocupațional corespunzător: aplicarea
normelor de sănătate și securitate în



Programul de specializare Formator 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.



Programele de inițiere și de specializare
Analist de informații, Programul de
inițiere Asistent analist de informații se adresează personalului structurilor de
analiza informațiilor din MAI.



Cursuri în domeniul limbilor străine, care se adresează personalului MAI
care dorește să obțină competențe lingvistice în domeniul limbilor străine,
conform Cadrului European Comun de
Referință pentru Limbi Străine: Limba
franceză- perfecționare și specializare,
Limba germană - inițiere și perfecționare, Limba spaniolă - inițiere și perfecționare.

De asemenea, anul
acesta personalul Catedrei Limbi străine și
pregătire misiuni internaționale
susține
programe de formare
în scopul pregătirii
președinției României
la Consiliul UE și anume: Comunicare în
limba engleză (nivel
B),
Comunicare în
limba engleză (nivel
C), Comunicare în
limba franceză (nivel
B), Comunicare în limba franceză (nivel C),
Comunicare în limba germană (nivel C), Comunicare în limba spaniolă (nivel C).
În ISOP se desfășoară următoarele cursuri de pregătire de
bază pentru participarea la operații multinaționale:
Monitori ONU limba engleză (ofițeri), Monitori ONU
limba franceză (ofițeri), Monitori ONU limba engleză
(agenți/subofițeri), Monitori ONU limba franceză
(agenți/subofițeri), EUPOL limba engleză (ofițeri),
EUPOL limba franceză (ofițeri), EUPOL limba engleză
(agenți/subofițeri), EUPOL limba franceză (agenți/
subofițeri). Accesul la aceste cursuri se face prin examen
de admitere, fiind adresate polițiștilor/cadrelor militare
din MAI care urmează să participe la misiuni și operații în
afara teritoriului național sub egida ONU, respectiv sub
egida UE.
Printre cursurile de perfecționare organizate în ISOP
se numără:
- Poliție judiciară (investigații criminale),
Poliție judiciară (ordine publică) - adresate
polițiștilor cu atribuții de cercetare penală din
structurile subordonate Direcției de Investigații
Criminale și ale 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.
- Negociator în situații de criză de ordine
publică, care se adresează personalului MAI cu
atribuții în situații de criză în domeniul ordinii
publice, dezvoltând două competențe specifice:
identifică factorii de risc în vederea evaluării situației de criză și a formulării de recomandări; aplică metode și tehnici de negociere specifice situațiilor de criză în domeniul ordinii publice.
Pentru pregătirea în domeniul educației fizice și al
sportului, ISOP organizează Cursul de specializare Instructor arte marțiale, care se adresează
personalului cu atribuții în domeniu și urmărește: acumularea de cunoștințe practico-teoretice
specifice artelor marțiale; diversificarea pregătirii
specifice, precum și pregătirea didacticopedagogică a cursanților în vederea transmiterii
de către aceștia a informațiilor dobândite. De
asemenea, în acest domeniu se organizează stagii
de pregătire de 5 zile.
Pentru dezvoltarea comunicării, personalul structurilor MAI poate urma Cursul de perfecționare
Comunicare eficientă folosind elemente
NLP, prin care se realizează însușirea unor stra-

tegii de comunicare eficientă și aplicarea unor
instrumente specifice. În
scopul pregătirii președinției României la Consiliul UE, personalul
MAI selectat frecventează stagii de perfecționare
în domeniul comunicării
- Comunicare asertivă și
Vorbire în public pentru
însușirea unor tehnici de
autoobservare și autodezvoltare în vederea
atingerii
performanței
personale și profesionale
sau aplicarea unor instrumente NLP specifice
pentru dezvoltarea abilităților de vorbire în public.
Ca noutate, în noul an de învățământ se remarcă Stagiul de pregătire Inteligență emoțională în
domeniul ordinii publice, care se desfășoară
pe o perioadă de cinci zile, cu frecvență, și are o
adresabilitate generală; la el poate participa orice
membru al organizației, indiferent de poziția ocupată: comandă / execuție sau personal operativ /
neoperativ - personal MAI care dorește să-și dezvolte abilitățile de inteligență emoțională, în vederea creșterii performanței profesionale și dezvoltării personale. Competențele specifice acestui
tip de activitate de formare se referă la dezvoltarea unor componente ale inteligenței emoționale
(cunoaștere de sine emoțională, conștientizarea
propriilor aptitudini în plan interpersonal,
intrapersonal, adaptabilitate, managementul
stresului) care pot contribui la creșterea eficacității personale și profesionale. Prin integrarea și
dezvoltarea conceptului de inteligență emoțională urmărim a optimiza paliere specifice contextului profesional cum ar fi: relaționarea cu
cetațenii, relaționarea în cadrul organizației,
abordarea și rezolvarea conflictelor, considerând că dezvoltarea personală pe componentele
emoționale este o necesitate în acest domeniu în
care valorificarea raportului interuman reprezintă cheia succesului profesional.
Stagiul de pregătire Prevenirea și combaterea
tuturor formelor de discriminare se adresează personalului MAI și urmărește însușirea
normelor legislative europene și naționale privind prevenirea și combaterea discriminării.
Stagiul de pregătire Prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane ori
degradante urmărește însușirea normelor legislative europene și naționale privind prevenirea
torturii și a abuzurilor în relația dintre reprezentanții legii și persoanele supuse măsurilor privative de libertate.
Stagiul de pregătire Prevenirea și combaterea
violenței de gen vizează pregătirea polițiștilor
în acord cu prevederile Convenției de la Istanbul
pentru a asigura prevenire, protecție și servicii
specializate pentru toate formele de violență împotriva femeilor, inclusiv violenței sexuale asupra
femeilor.
Cursul pentru inițierea în carieră se adresează
polițiștilor care au dobândit acest statut în situațiile prevăzute de art. 5 din Anexa 4 a OMAI
140/2016 privind activitatea de management
resurse umane în unitățile de poliție ale MAI.
Leontina SILIȘTE

Doctor în drept, profesor universitar, șef al Poliției Naționale, rector al Academiei de Poliție
Al. I. Cuza, general locotenent (rezervă) prof. Costică Voicu a fost, în perioada 1997 - 2000,
directorul Centrului de Studii Postuniversitare al Ministerului de Interne, azi Institutul de
Studii pentru Ordine Publică.
Experiența sa reprezintă cazuri soluționate cu succes, ani la rând, în domeniul infracțiunilor
economice, dar și ca șef al acestor servicii la Poliția București și a județelor Giurgiu, Ilfov.
ISOP a fost locul în care a reușit să pună în aplicare nu numai ceea ce a acumulat din practica
vieții, ci și din cunoștințele acumulate la cursuri internaționale. În 1999 a absolvit Cursurile
de specializare organizate la București de către F.B.I., Secret Service și Universitatea din
Louisville – S.U.A., iar în 1992 un curs de specializare organizat la Exter – Marea Britanie.
Toate aceste cunoștințe le-a transmis generațiilor de manageri care au condus Poliția
Română, în ultimii 30 de ani.
Dedicat învățământului, fostul director ISOP nu a încetat nici o clipă să promoveze și să îi
susțină pe tinerii care își doreau să îmbrățișeze această meserie. În prezent, chiar dacă este
în rezervă, nu refuză nici o invitație de a împărtăși din experiența sa. Așa se face că, în acest
moment, domnia sa este profesor asociat la Colegiul Național de Afaceri Interne, referent
oficial în comisii de evaluare academică la Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”,
Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”, coordonator programe Masterat ,,Managementul Investigării Fraudelor” – Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”
și ,,Managementul activității de ordine publică” – Universitatea ,,Lucian Blaga” – Sibiu.
Pentru rezultate excelente, președintele României, Klaus Iohannis l-a înaintat, în anul 2015,
la gradul de general-locotenent cu trei stele, după ce, în 1996, fusese avansat de președintele
din acea vreme la gradul de general de divizie cu două stele.
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Ce a însemnat ISOP pentru dumneavoastră?
Această școală este locul unde, în urmă cu 47 de ani, începea marea aventură a mea și a colegilor: începutul carierei militare. Aici am învățat timp de doi ani, continuând anul al treilea la Academia de Poliție, pe care am absolvit-o în vara
anului 1973.
Am revenit, în calitate de comandant al Centrului de Studii Postuniversitare al M.I. (așa se numea atunci) în primăvara
anului 1997, după ce, timp de șapte ani, am îndeplinit funcția de adjunct al Șefului Poliției Naționale și cea de Șef al
IGPR.
Ce ați însemnat dumneavoastră pentru ISOP?
Eu am fost un produs al Școlii și am încercat de-a lungul carierei mele să slujesc școala. Mi-a plăcut să învăț și, la rândul
meu, să transmit generațiilor de tineri ce am acumulat. Când am venit, în urmă cu 20 de ani, director al ISOP, aveam
experiența de conducere pe care am transmis-o generațiilor de manageri care au urmat (șefi de inspectorate, șefi de municipii și orașe, șefi de servicii).
Aici la ISOP s-au format toți managerii care au condus Poliția Română, în ultimii 30 de ani. Ei au beneficiat de primele
cursuri de management organizate și susținute de specialiștii din SUA, Anglia, Germania, Franța.
A fost o perioadă frumoasă, agitată și cu o dinamică aparte; dispuneam de un corp profesoral de înaltă
calitate, profesioniști adevărați care au transmis cunoștințe și experiențe acumulate în primul deceniu
de după Revoluție.
Care a fost primul lucru pe care l-ați făcut după ce ați fost numit director la ISOP?

„...Am adus în
școală cei mai

Primul lucru: mi-am făcut echipa de profesioniști capabili să asigure perfecționarea cadrelor de conducere din poliție. Am adus în școală cei mai buni specialiști în combaterea criminalității economicofinanciare, a crimei organizate, a traficului de droguri etc.
Le-am cerut să scrie, să elaboreze cursuri noi de management, i-am rugat să citească tot ce este nou în
domeniu.
A fost un colectiv minunat, devotat și aplecat spre educație.

buni specialiști
în combaterea
criminalității
economicofinanciare, a

Aveți vreun regret din acea perioadă?
Regret că nu am exploatat momentul înființării Școlii FBI la București, în actualul sediu al ISOP. În anul
1997, fostul ministru de interne, Gavril Dejeu a refuzat oferta Ambasadei SUA de a înființa un astfel de
institut care, ulterior, a fost găzduit la Budapesta. În perioada 2005-2007, am fost invitat, în calitate de
profesor, de nenumărate ori la Academia Internațională de Poliție a FBI din Budapesta.

crimei
organizate, a
traficului de
droguri etc.”

În final, vă rog să adresați un mesaj formatorilor și cursanților de azi de la ISOP.
Astăzi, nevoile MAI sunt altele. Pensionările masive din ultimii 2—3 ani au generat schimbări în misiunea ISOP: accentul se pune pe formarea inițială a polițiștilor și a celor ce fac parte din poliția locală.
O să vină timpul ca ISOP să fie din nou laboratorul care pregătește manageri în poliție.
Trebuie apelat la cadrele de poliție care s-au pensionat și care au experiența necesară în formarea viitorilor manageri din
MAI.
Parcurgem o perioadă dificilă. Dar avem soluții pentru fiecare situație. Să nu amânăm trecerea la fapte pentru că orice
amânare ne sporește nefericirea. Important este să gândim pozitiv.
Interviu realizat de Lucia TOCACI

Imagine din arhiva ISOP

Prof. univ. dr. Tudorel Butoi –
psiholog clinician principal –
specialist în expertiza psiho-legală
și în tehnica poligraf

Continuând firul expunerii anterioare, prezentul material
nu se va referi la aspectele îndeobște cunoscute ale activităților speciale desfășurate în astfel de cazuri, ci își propune să generalizeze o serie de metode psiho-tactice pozitive,
dar să și atenționeze asupra unor aspecte neglijate sau
tratate superficial, rutinier, fără profesionalism, care încă
mai grevează rezolvarea unor dosare privind omoruri, dar
lucrate ani în șir ca simple dispariții. În această direcție,
cunoașterea persoanei autorului posibil este de o importanță capitală. Ca și în cazul cunoașterii, toate căutările
vizează răspunsul la două întrebări:
- dacă realmente am depistat existența unui conflict criminogen care leagă cuplul dispărut-bănuit;
- dacă, în virtutea acestui conflict criminogen, bănuitul
vizat de noi ca element al relației de cuplu cu dispărutul
este apt să ucidă în anumite împrejurări circumstanțiale.
Deseori, până a ajunge la adevăratul autor, în cauzele lucrate, se depistează, mai multe situații conflictuale în care
dispărutul formează cuplu criminogen cu o serie de bănuiți, motivele care-i leagă fiind multiple. Eliminarea se face
în cele din urmă prin aceea că toți bănuiții, în afara autorului, nu vor răspunde criteriului de a fi apți să ucidă în
împrejurările circumstanțiale ale fiecărui caz în parte.
Așa de pildă, în cauzele de dispariții ale numitelor C.A. si
A.N. au fost bănuiți, rând pe rând, soții - certuri repetate,
gelozie, infidelitate; fiul celei din urmă - homosexual, agresiv, cheltuitor; alți parteneri de relații erotice, etc., însă
niciunul nu a întrunit „calitățile‖ lui P.I. - perversitate,
discreția relației, atmosfera de mister creată în jurul posibilităților sale de „ghicitor al viitorului‖, forța fizică. agresivitatea latentă și lipsa de scrupule cu privire la însușirea
de bani și bijuterii menite a-i satisface patima pentru jocurile de noroc.
În dosarele privind dispărutele F.C. și B.M. au fost bănuite
și alte persoane (cumnatele primei, respectiv gazdele celei
de-a doua etc.), dar pentru niciunele dintre acestea victimele nu constituiau obstacole mai jenante decât pentru
concubinul și respectiv soțul, ambii împiedicați frecvent și
brutal în continuarea relațiilor cu alte femei, ambii prea
violenți și lipsiți de inteligență pentru a putea vedea și alte
soluții în afara crimei.
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Dimpotrivă, în dispariția numitei C.M. cuplul era puternic
legat material, afacerile oneroase ale soțului C.D. - gestionarul bufetului dintr-o comună aparținând de jud. Ilfov împletindu-se cu cele ale soției, dar fiind puternic perturbate de avariția patologică și de gelozia deloc neîntemeiată
a acestuia din urmă.
În toate cazurile lucrate de noi în colaborare cu procurorii
criminaliști din Procuratura Municipiului București, am
considerat că, dată fiind palida exprimare a elementelor
probatorii, atât sărăcia datelor oferite de cercetările criminalistice, verificări și investigații făcute cu mare întârziere
și superficiale, cât și trecerea anilor care au diminuat șansele reușitei - este necesară utilizarea în cadrul anchetei
judiciare a testărilor de tip poligraf menite a ne oferi instrumentul necesar supravegherii și controlul factorului
emoțional, generat de trăirile intime ale persoanelor bănuite în raport cu problematica critică abordată.
După experiența noastră, în etapa realizării chestionarelor
-test la care bănuitul va trebui să răspundă, în mod necesar vor trebui utilizate întrebările critice relevante de genul:
- știi cine a omorât-o pe numita....? - știi unde se află acum
cadavrul numitei...? - d-ta ai omorât-o pe numita…? - ai
vreun amestec în dispariția numitei....? - la data de (data
dispariției) ai avut vreun conflict cu numita....?, întrebări
care provoacă în structura psihică a autorului un puternic
impact emoțional, resimțit în dezorganizarea specifică a
parametrilor psiho-fiziologici puls-tensiune arterială, bioelectric și respirator și care de regulă reprezintă indicii ale
comportamentului simulat.
Prin evoluția examinărilor ulterioare întreprinse în adâncirea cercetării bănuiților, ne-am dat seama de eficiența
acestui mijloc de investigație atunci când am încercat să
depistăm locul de ascundere al cadavrelor victimelor de
către autori. În acest sens, prin chestionare-test judicios
alcătuite am izbutit să înfrângem rezistența psihică a bănuiților, care continuau să nege faptele, iar pentru descoperirea locurilor unde ar putea fi „dispăruții‖, aceste chestionare deveneau elemente probatorii deosebit de importante.
Încercările noastre au tatonat o serie de posibilități în seria
tehnicienilor de testare „vârf tensiune‖ adresând bănuiților

întrebări de genul: - știi dacă cadavrul este ars? - știi dacă
cadavrul este tăiat în bucăți? - știi dacă cadavrul este îngropat? (puternice modificări de puls - tensiune arterială și stopuri respiratorii pentru P.I., acesta mărturisind ulterior în
cadrul examinării că a îngropat în pivnița sa cadavrul numitei
C.A.). - știi dacă cadavrul este aruncat în apă? (ample modificări de amplitudine și durată în curba bioelectrică și a tensiunii arteriale pentru C.D., care a recunoscut în cadrul examinării comiterea faptei și a indicat fântâna în care a aruncat cadavrul) etc; evident, gama posibilităților de tatonare s-a realizat
după caz, în funcție de datele existente în dosar și în cadrul
fiecărei ipoteze elaborate.
Apreciind că testările poligraf pot fi deosebit de utile și în
eliminarea din cercurile de bănuiți a numeroase alte persoane, incluse din diverse motive în cuplul potențial criminogen
cu persoana dispărută (în cauzele supuse analizei au fost eliminate 17 persoane incluse de-a lungul timpului în cercul de
bănuiți), semnalăm importanța „valorificării estimative‖ a
momentului psihologic creat de acest gen de investigații, prin
aceea că fiind puși în fața diagramelor-test obținute și a concluziilor rezultate din interpretarea acestora, bănuiții au cedat
psihic (B.I. și C.D. au mărturisit faptele și au completat tablul
general din cadrul examinării în mai puțin de 2 ore; P.I. a
recunoscut omorul și împrejurările comiterii acestuia asupra
numitei C.A. după aproximativ 4 ore, iar omorul comis asupra
numitei A.N., ulterior, în cadrul anchetei judiciare făcute de
procurorul Ovidiu Păun, în timp ce G.M. a recunoscut comiterea omorului asupra lui F.C. în cadrul unei a doua examinări
la detector, solicitat de către organele de procuratură).
După opinia noastră, trebuie interpretate cu mult discernământ și prudență acele date referitoare la faptul că persoana
dispărută „a fost văzută‖ în diverse locuri și mai ales atunci
când ele provin sau au ca sursă inițială de răspândire a
‖zvonurilor‖ persoane interesate sau bănuiți în cauză.
Din dosarele la a căror soluționare ne-am adus contribuția, au
rezultat asemenea aspecte. În cazul dispariției lui C.M., unii
concetățeni afirmă că ar fi văzut-o pe aceasta în diverse împrejurări, după data reclamării dispariției, atmosferă care de
altfel era acceptată chiar și în localitatea de domiciliu a victimei. Iată câteva asemenea „mostre‖ declarative a unor martori: T.C. că „a văzut-o pe plaja litoralului‖; M.P. și S.N. că „au
văzut-o pe C.M. prin mai-iunie 1988 în Piața 13 septembrie‖;
T.F. că „a văzut-o împreună cu o prietenă în zona BucurObor‖ și mai mult, chiar însăși soțul C.D. s-a exprimat față de
martora T.F. cum că „dispăruta s-ar fi căsătorit cu un proprietar de jocuri mecanice și voiajează prin țară de când a plecat
de acasă‖.
De regulă, declarațiile unor asemenea persoane, ca și a celor
din spețele la care am făcut referiri, surprind prin faptul că
sunt scurte, lacunare, lipsite de detalii și fără forța convingerii, lipsindu-le naturalețea relatărilor cu conținut real. După
părerea noastră și în astfel de situații se impune testarea comportamentului simulat al martorilor, pe baza datelor existente, alcătuindu-se chestionare test pertinente, din care să nu
lipsească întrebări critice, referitoare la însăși susținerile lor.
Oportunitatea utilizării unei asemenea metodologii, își dovedește eficiența, chiar din spețele pe care le-am prezentat, în
care, încă din faza discuției pre-test, martorilor le-au fost aduse la cunoștință scopul și problemele de lămurit, momente ce
s-au suprapus unor retractări și abandonări a declarațiilor
anterioare, motivate prin relatarea unor noi stări de fapt care
se vor a fi reale: T.C. vede pe plajă, din spate și de la mare
distanță o femeie care „ar fi semănat‖ cu C.M.; M.P. vede în
timp ce se deplasa pe un motostivuitor prin Piața 13 Septembrie, din spate, o femeie cu părul negru strâns în coc, așu cum
îl purta C.M.; S.N. vorbește cu o femeie care se interesa de Titi
Călin, dar pe care nu o vede la față, căci - motivează el—„era
cu capul aplecat sub tarabă și scotea marfă‖; T.F. întâlnește în
zona Bucur Obor o prietenă intimă a dispărutei, care se întorsese singură de pe litoral și nu în compania lui C.M., cum
greșit se menționase în declarația existentă la dosar etc.
Abia după epuizarea acestei etape și convinși fiind că soțul
dispărutei este interesat în cultivarea și întreținerea unor

astfel de zvonuri, creându-și alibiuri pe seama explorării
„naivității și sugestibilității unor martori”, s-a luat măsura
abordării directe și a investigației la detector a bănuitului,
obținându-se astfel o seamă de indicii și probe de vinovăție.
Oarecum similar, în dosarul de dispariție a numitei F.C. existau „dovezi” din care rezulta că de-a lungul timpului concubinul dispărutei, în fapt autorul omorului, cât și o cumnată a
acestuia ar fi văzut dispăruta pe litoral și prin Piața Chiristigiu.
De altfel, literatura de specialitate semnalează cazuri când
autorii unor omoruri redactează ilustrate ori scrisori în numele dispăruților, pe care le trimit apoi prin poștă rudelor
apropiate sau și le expediază lor, din diferite localități.
O altă trăsătură comportamentală, pe care am găsit-o ca fiind
distinctă în conduita autorilor de omor, constă în aceea că,
relativ repede, după săvârșirea faptelor și ascunderea cadavrelor, aceștia au încercat un compromis care să le confere
nevinovăția și „puritatea sentimentelor”, sub beneficiul unui
statut social pozitiv. În acest sens, C.D., B.I. și G.M. și-au
„redescoperit sentimente mai trainice” în vechile lor legături,
recăsătorindu-se cu fostele soții sau concubine, iar P.I., după
peste o duzină de concubinaje, se căsătorește legitim, cu toții
străduindu-se să dea un aspect onorabil noilor lor legături,
lipsite de orice regrete afective.

Având convingerea că prezentul material le poate oferi atât
ofițerilor de poliție - prin excelență celor din compartimentele
de muncă criminalistic și judiciar -, cât și specialiștilor în psihologie judiciară din laboratoarele de examinări prin ”lie detector” un cumul de probleme care să determine lărgirea posibilităților de cunoaștere și acțiune, facem următoarele recomandări, nu neapărat cu caracter novator:
- printre activitățile desfășurate pentru soluționarea dosarelor
de dispariții cu suspiciuni de omor, într-o primă etapă, să se
realizeze cunoașterea persoanei dispărute (sub toate implicațiile psihologice posibile);
- să se analizeze împrejurărilor dispariției (sub aspectul locului, timpului și al ultimelor intenții declarate anturajului
apropiat);
- să se depisteze stărilor conflictuale și potențial generatoare
de violență (selecționarea cuplului criminogen și a mobilului
posibil);
- să se realizeze investigarea clasificată a persoanelor din
cuplurile selecționate și stabilirea priorităților de lucru;
- să fie abordat prin anchetă directă a bănuitului principal
după o lucidă evaluare a datelor rezultate din cercetări (după
experiența noastră, ancheta este dificilă, necesitând forțe
umane rațional utilizate, colaborarea nemijlocită cu procurorul criminalistic și, după caz, a medicului legist, mijloace
materiale pentru punerea în valoare a unor noi probe rezulatate din investigații etc.
Remarcând încă o dată dificultățile mari întâmpinate, sub
aspectul coroborării indiciilor și probelor, a materializării
stărilor de fapt, a demonstrării unor elemente de individualizare etc., necesare probatoriilor, opiniem că piatra de încercare
a reușitei rămâne cercetarea criminalistică, ca etapă inițială,
fundamentală a oricărui demers în efortul descoperirii
adevărului pe linia disparițiilor de persoane.
Urgența cercetării criminalistice a locului de unde a dispărut
persoana și profesionalismul celor din echipa operativă
trebuie să se finalizeze în găsirea de urme și alte mijloace materiale de probă, care ulterior să poată duce la identificarea, în
speță la rezolvarea cazului. După experiența noastră, deosebit
de utile sunt analizele de lucru făcute după fiecare caz în parte
și colaborarea între toi factorii implicați în soluționarea unor
astfel de dosare, deloc mai simple sau mai ușoare ca multe
altele, ba dimpotrivă!

Fondurile europene reprezintă un factor de bază pentru
modernizarea în economie și realizarea reformelor structurale propuse la nivel național, iar din această perspectivă
Guvernul României a considerat o prioritate strategică fundamentală buna administrare a acestui tip de fonduri.
În acest context, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne
s-a impus ca o necesitate stringentă perfecționarea resursei
umane existente pentru a se putea asigura în condiții optime accesarea fondurilor europene disponibile pentru domeniul de activitate specific.
Pentru a răspunde acestei cerințe, Institutul de Studii pentru Ordine Publică a organizat desfășurarea unui curs dedicat, cursul „Expert accesare fonduri structurale și
de coeziune europene‖, program autorizat de ANC, derulat pe durata a trei săptămâni și care beneficiază de prezența unui formator cu bogată experiență în domeniu,
doamna subcomisar de poliție Ana-Maria Bănuță.
Cursul se adresează personalului MAI, care este implicat
sau care urmează să fie implicat în derularea de activități
specifice de gestionare a fondurilor externe nerambursabile, în special în identificarea oportunităților de finanțare,
accesare, implementare a programelor/proiectelor finanțate din fonduri structurale și de coeziune europene.
Deși cursul este relativ nou, prima perioadă de desfășurare
fiind noiembrie 2016, programul de pregătire este de mare
interes sub aspectul tematicilor abordate și al metodelor de
pregătire, iar cursanții (și până în prezent vorbim de numărul total de cursanți) obțin un Certificat de absolvire care
atestă competențele dobândite, respectiv de scriere a proiectelor finanțate cu fonduri europene, precum și identificarea surselor de finanțare, realizarea unui studiu de feza-
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bilitate, elaborarea și completarea unei cereri de finanțare.
În plus, cursanții învață, pas cu pas, care sunt etapele elaborării proiectului, pre-documentarea, stabilirea parteneriatelor etc.
„Fiecare participant la programul de specializare – ne
asigură formatorul ISOP - va beneficia de o formare preponderent aplicativă în domeniul elaborării unei cereri de
finanțare, cu tehnici orientate pe cursanți și bazate pe
interactivitate. Se lucrează în echipe de proiect, evaluarea
finală conținând o probă practică care constă în elaborarea unei idei de proiect, plecând de la consultarea unui
ghid al solicitantului”.
Pe scurt, pașii pentru pregătirea și documentarea în vederea realizării proiectului încep cu analiza de nevoi a factorilor emergenți ai proiectelor și a factorilor interesați de proiect (stakeholderi), stabilirea scopului și obiectivelor proiectului, identificarea grupului țintă, stabilirea rezultatelor
așteptate, a indicatorilor de rezultat, analizarea și evaluarea
riscurilor proiectului, cu estimarea realistă a necesarului de
resurse pentru implementarea acestuia, asigurarea alocării
responsabilităților în proiect (echipa de proiecte, experți),
identificarea surselor de finanțare, asigurate prin fonduri
structurale și de coeziune, continuă cu pregătirea și documentarea în vederea accesării acestor fonduri și, în final,
dar nu în ultimul rând, asigurarea comunicării în cadrul
proiectului și familiarizarea cu legislația specifică incidentă
în domeniu (documente programatice, achiziții publice,
conflict de interese etc).
ISOP-ul fiind interesat de impactul pe care cursul îl are
asupra participanților, s-a stabilit ca o bună practică completarea de către cursanți, la fiecare final de serie, a unui

chestionar anonim, prin care aceștia sunt încurajați să-și
exprime opiniile legate de programul la care au participat,
atât în ceea ce privește tematica abordată și metodele de
formare, cât și în ceea ce privește aspectele organizatorice
ale cursului. Trebuie să spunem că astfel au fost identificate
unele puncte slabe, care au fost reparate în cel mai scurt
timp, dar în același timp formatorul a asigurat menținerea
cursului la nivelul de așteptare exprimat de cursanți.
Conținutul programului a fost apreciat în mod aproape
unanim de către cursanți, iar câteva opinii din chestionarele amintite ilustrează această apreciere: „capacitatea de a
prezenta, într-un interval scurt de timp, o multitudine de
informații, metode, instrumente, aplicații practice necesare pentru identificarea sursei de finanțare și scrierea unui
proiect cu toate elementele (anexele) obligatorii în vederea
depunerii la finanțator;”….„aplicațiile practice îmbunătățesc asimilarea și fixarea cunoștințelor, totodată ajută la
consolidarea grupului/echipelor", „excelent exercițiul de
scriere a unui proiect”, „aplicațiile practice (în special întocmirea metodelor de analiză – GANTT, PESTLE etc.) au
fost efectuate sub atenta supraveghere a îndrumătorului”,
„spirit de echipă, solidaritate, altruism", „mi-a plăcut mult
și atmosfera creată, faptul că munca ne-a fost susținută de
o muzică de calitate, voie bună și implicare din partea
formatorului”, „suportul de curs a fost suficient pentru a
ne forma un cadru general despre domeniul studiat”, „au
fost dobândite abilități de lider, expert accesare fonduri,
gândire laterală și capacitate de a lucra în echipă" etc.
Cu toate că sala este dotată cu cele necesare desfășurării
activităților în bune condiții, respectiv tablă inteligentă,
video-proiector, calculator, flipchart, laptop-uri, conexiune
internet, unele opinii exprimate de cursanți arată că aspectele organizatorice pot fi îmbunătățite, prin asigurarea unor
laptop-uri mai performante (cele existente fiind considerate
„depășite moral și tehnic‖), asigurarea unei imprimate dedicate („este necesară o imprimantă conectată la laptopurile utilizate de cursanți‖), asigurarea unor condiții de
vizibilitate și sonorizare mai bune sau dotarea cu mobilier
mai modern.
Într-un fel, toate aceste lipsuri au fost compensate de calitățile didactice ale formatorului care, prin răbdare, tact,
atitudine corectă, echidistantă, optimistă, a transformat
cursul dintr-un unul teoretic, foarte specializat, într-o lecție
de viață.
O lecție despre care unul dintre cursanți mărturisea în acele
chestionare că i-a ajutat „nu doar să asimilăm informații,
dar să și gândim diferit, să abordăm diferit situațiile critice. Un adevărat mentor care te poate inspira și îndruma,
atât profesional, cât și personal.‖
De altfel, un aspect de interes evidențiat de cursanți în răspunsurile la chestionarele menționate îl reprezintă prestația formatorului, iar aici trebuie să spunem că cei mai mulți
dintre ei nu au fost deloc zgârciți cu vorbele. Cele mai apreciate au fost calitățile de comunicare, dar au fost subliniate
ca „puncte tari‖ și „experiența practică în domeniu”,
„gândirea clară și logică”, „prezentarea liberă a ideilor,
informațiilor”, „corectitudinea”, „relaționarea cu cursanții”.
Trebuie să subliniem faptul că aceste aprecieri sunt datorate în special bogatei experiențe practice pe care a
dobândit-o doamna subcomisar de poliție Ana-Maria

Bănuță, în decursul timpului, în structuri diferite ale MAI
(Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, unde
timp de opt ani a participat la implementarea proiectelor cu
finanțare externă nerambursabilă și Institutul de Studii
pentru Ordine Publică, unde de trei ani susține cursul
„Manager proiect‖ și cursul „Expert Accesare Fonduri
Structurale și de Coeziune Europene‖).
Cu studii universitare de lungă durată în drept, dna. Bănuță
a manifestat permanent dorința de a învăța și de a fi la curent cu tot ce este nou, atât în domeniul de competență, cât
și în alte domenii conexe și ca urmare, a obținut numeroase
certificate de absolvire în cadrul Corpului Experților în Accesarea Fondurilor Structurale și de Coeziune Europene,
care i-au permis să-și etaleze cunoștințele și calitățile într-o
gamă largă de activități: formator, manager de proiect și

Subcomisar de poliție Ana-Maria Bănuță formator cursuri „Expert accesare fonduri
structurale și de coeziune europene” și
„Manager proiect”
evaluator de competențe profesionale, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, și care au asigurat
în același timp o abordare complexă a tematicilor predate.
De asemenea, merită a fi menționat un alt aspect important
al cursurilor pe care dna. Bănuță le susține, și anume crearea de legături de prietenie și colaborare între cursanții
proveniți din diverse instituții MAI, de la nivel central și
teritorial, care facilitează schimbul de idei și experiențe. În
același timp se asigură dezvoltarea relațiilor de cooperare
între ISOP și alte structuri MAI, care propun participarea
unor lectori la susținerea unor teme specifice pe perioada
cursurilor.
Printre acestea, amintim Direcția Fonduri Externe
Nerambursabile care a susținut permanent necesitatea pregătirii personalului MAI în acest domeniu de activitate și,
ca urmare, a sprijinit derularea programelor de specializare
prin participarea reprezentanților proprii la cursuri, în calitate de cursanți. Astfel, DFEN și-a format o imagine completă a impactului pozitiv pe care aceste cursuri îl au asupra
nivelului de pregătire al personalului MAI, motiv pentru
care va sprijini pe mai departe consolidarea colaborării
profesionale actuale, în domeniul fondurilor externe nerambursabile.

Lucia TOCACI

predare al unui trainer cu experiență și vocație și implicarea
fiecărui cursant pentru evoluția
profesională și personală. Totul
s-a petrecut într-un ritm alert,
extrem de interactiv și destul de
solicitant. Au fost trei săptămâni
de voie bună, muzică de calitate
în permanență, cafea cu zahăr
sau fără, neagră sau cu lapte....
Asta ca să mai îndulcească efortul pe care l-am făcut cu toții, de
la cursanți la formator, să ne iasă
niște idei de proiect cu care să ne
putem prezenta cu succes chiar
și în fața celei mai riguroase comisii de evaluare. Ce pot spune?
Ana-Maria Bănuță a scos untul
din noi la propriu pentru pregătirea probei practice a evaluării
finale. Nu ne-am plictisit deloc și
nici nu am realizat când s-au dus
Am venit la acest curs în condițiile cele mai de dorit pentru o astfel de experiență, în sensul că am vrut și eu și șefii
mei să particip. Și am mai avut o particularitate: eram
total lipsit de experiență în acest domeniu, ca cea mai velină filă existentă vreodată.
Cursul a reprezentat o experiență interesantă și utilă
având în vedere că pe lângă cunoștințele acumulate am
întâlnit și mulți oameni minunați. Am apreciat stilul de

În urma participării la cursul „Expert
accesare fonduri structurale și de coeziune europene‖ consider că acesta
este destinat, în egală măsură, necunoscătorilor și celor deja inițiați în
domeniul managementul de proiect;
și asta pentru că îmbină cu succes
teoria cu aplicațiile practice, contribuind astfel la dezvoltarea efectivă a
competențelor necesare pentru a întocmi o fișă bună de proiect.
Pe lângă caracterul preponderent
practic al cursului, m-aș opri la rolul
foarte important pe care l-a avut formatorul: Ana-Maria este un real spectacol: te ține „în priză―, încât uiți să
mai iei o pauză; cu o cultură generală
bogată și o experiență profesională
diversă și practică, Ana a fost capabilă
să propună modalități de lucru ori
soluții la problemele ridicate de cole-

trei săptămâni de curs.
La final, pe lângă cunoștințele acumulate am descoperit
aptitudini noi, un potențial de dezvoltare în acest domeniu
și nu în ultimul rând am rămas și cu experiența cunoașterii unor colegi extraordinari.
Comisar-șef de poliție Claudiu BONCEA
Unitatea de Politici Publice

gii mei indiferent de structura de la
care proveneau aceștia, delimitânduse astfel de formatorii care doar transmit informații. Mi-a mai plăcut și pentru că ne-a arătat CUM se procedează,
dar, mai ales, DE CE se face (și trebuie
să se facă) așa, iar eu cred că puțini
traineri sunt capabili să explice și logica pe care se bazează conceptele teoretice pe care le comunică.
Pentru prima dată am văzut că matematica este utilă și în planificare, căci
am constatat că utilizarea metodei
drumului critic este esențială în scrierea unui proiect bun.
Dacă ar fi să caracterizez acest curs, aș
spune doar atât: un curs temeinic, o
atmosferă deosebit de plăcută, un
formator devotat, deschis, extrem de
pregătit, serios, care te „pune la treabă―, te îndrumă cu răbdare, atenție și

exigență, și căruia în final nu poți decât să-i mulțumești pentru tot ceea ce
ai învățat la curs.
Insp. pr. Camelia DINICĂ,
formator ISOP

Vă așteptăm cu alte gâduri, impresii despre cursurile care v-au influențat

FORUM ISOP

cariera. Cele mai frumoase relatări vor fi publicate în paginile revistei
noastre. Vă invităm să ne scrieți pe adresa redacției sau prin e-mail:
lucia.tocaci@mai.gov.ro

Ce își dorește, cu nostalgie, un profesor din când în când? Să
revină în bancă, să participe la programe de formare și să-și
aducă aminte de unica și vremelnica perioadă de elev.
Așa m-a lovit și pe mine anul acesta dorul de cursuri și, cum
lucrez la ISOP, am ales să particip la un stagiu din curtea
mea, doar nu alergam la o instituție „concurentă‖...să dăm
Cezarului ce-i al Cezarului…. Fără să stau prea mult pe gânduri, am „ochit‖ stagiul „Limbaj nonverbal‖, seria 0307.07.2017, intenție încolțită încă de pe vremea discuțiilor
purtate cu colegii de la Catedra Management și legislație
(CML) pentru organizarea activității de formare precizate. Și
astfel, cu niște amintiri despre domeniul „comunicare‖ - la
care, nu-i așa, ne pricepem cu toții mai ceva ca la fotbal, mă
așez în bancă printre cei 16 participanți de la diferite structuri MAI, de la operativi din IGPR, IGPF, IGSU până la neoperativi, oameni de birou pentru care comunicarea în „relația
cu cetățeanul‖ e deopotrivă de importantă.
Pe colegul Doru Borcilă, comisar-șef și formator la ISOP, îl
cunoșteam din colaborările inerente pentru organizarea
cursurilor sau cele din Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității și, bineînțeles, din discuțiile amicale de pe holuri,
săli de clasă sau birouri. Dar în cele cinci zile de curs, colegul
Doru m-a surprins peste așteptări prin pregătire, abilități de
formator, spontaneitate, spirit de echipă, simț al umorului, a
reușit, aș zice, din prima zi să creeze o atmosferă destinsă,
dar și distinsă, a oferit un caracter dinamic, dar și relaxant, a
fost spiritual, dar și critic, zâmbitor, dar atent permanent.
Cei neinițiați s-or gândi: ce să discuți la un stagiu cu numele
„nonverbal‖, să vorbești despre tăcere, despre nimic? Specialiștii în comunicare știu, desigur, cât de „grăitor‖ este limbajul nonverbal. Orice polițist ar trebui să aibă un minimum de
pregătire în acest sens, să observe și să „citească‖ mesajele ce
le afișează un posibil infractor în timpul cercetărilor, al anchetelor. Pornind de la definiții, reguli, caracteristici, formatorul Doru Borcilă a oferit cursanților posibilități diverse de
afirmare, prin exercițiile abordate, de la jocuri de rol, studii
de caz, energizate la teste fulger. Zilele au trecut repede, dar
ce de informații am strâns și cât am învățat din experiențele
celorlalți! Grupa s-a dovedit a fi una de excepție, cu tineri
implicați, dornici de cunoaștere, de perfecționare a cunoștințelor și deprinderilor. Nimeni nu a venit fără să aibă habar ce
e comunicarea. La o primă evaluare, ne-am dat seama că se
poate vorbi de un grup eterogen în ceea ce privește interesul
participanților, cu lectură de specialitate, cu întrebări la care
așteptau răspunsuri, deși domeniile în care își desfășoară
activitatea cea de toate zilele sunt diferite: ISOP, Poliție

transporturi, Crimă organizată, Juridic, Cazier, Protecție
internă, Situații de urgență, Poliție de frontieră.
Ce am aflat (pe scurt): Comunicarea nonverbală este comunicarea care nu folosește cuvinte și prin care se exprimă sentimente, emoții, atitudini. Chiar și fără cuvinte, noi comunicăm prin ceea ce facem: modul cum stăm sau cum umblăm,
cum ridicăm din umeri sau facem un gest, cum ne îmbrăcăm,
cum stăm la birou, fiecare din acestea având o semnificație și
comunicând o idee. Sensul acestei comunicări depinde de
context și de relațiile dintre indivizi. Aceasta completează,
nuanțează sensul mesajelor verbale. Un bun comunicator
trebuie să stăpânească bine atât comunicarea verbală, cât și
pe cea nonverbală. Caracteristicile comunicării nonverbale:
este neintenționată — ne trădează emoțiile sau atitudinea
chiar fără voia noastră, deci trebuie să fim conștienți că mesajele nonverbale uneori pot contrazice ceea ce afirmăm.
Exemplu: când pretindem că suntem atenți, ne putem trăda
râzând forțat sau dând afirmativ din cap la o frază pe care nu
trebuia să o aprobăm. Comunicarea nonverbală este alcătuită
dintr-un număr de coduri separate pe care trebuie să învățăm
să le folosim. Anumite coduri nonverbale sunt universale,
fiind înțelese la fel în culturi diferite. Exemplu: exprimarea
bucuriei, surprizei, dezgustului. Unele coduri au însă sensuri
diferite în culturi diferite. Exemplu: mișcarea capului de la
dreapta spre stânga sau invers în cultura noastră exprimă
negația, la bulgari însă exprimă o afirmație. Necunoașterea
specificului acelei culturi poate duce la confuzii în comunicare.
Literatura de specialitate cuprinde lucrări diverse despre
limbajul nonverbal cu referire la caracteristicile acestuia.
Dintre numeroșii autori amintim pe Paul Ekman, specialist
în psihologie, care susține: „Dacă înveți să citești emoțiile de
pe fața (în special microexpresiile) celor din jur, vei înțelege
foarte multe despre ceea ce aceștia simt și vei avea ocazia să
vezi lumea diferit, reușind să accesezi informații pe care unii
nu vor fi niciodată confortabili să ți le ofere.‖
În loc de încheiere prezentăm o impresie despre curs din
partea cursantei Andreea Moise: „Cursul reprezintă o incursiune frumoasă și plăcută în fascinanta lume a descifrării limbajului trupului (gândurile ascunse) și se adresează tuturor
celor care vor să descopere ceva nou. Predarea este centrată
pe fiecare cursant în parte, o metodă inovatoare, ancorată în
realitatea cotidiană.‖
Leontina SILIȘTE

„Educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ce ai învățat în școală."
Albert Einstein
O altă instituție din cadrul Ministerului Afacerilor Internelor
care privește cu seriozitate educația este și Direcția Generală
Anticorupție (DGA) care se preocupă, în mod permanent, ca
polițiștii să dobândească noțiunile necesare privind corupția
și, nu în ultimul rând, să combată desfășurarea unor asemenea fapte.
Astfel, la nivelul structurilor centrale ale ministerului, cât și
ale județelor, ofițerii de prevenire ai DGA, au instruit, în anul
2017, absolvenți ai instituțiilor de învățământ ale MAI, personal încadrat din sursă externă și au purtat discuții cu managerii și ordonatorii de credite.
De asemenea, Proiectul Etică Organizațională și Integritate în
MAI este un alt exemplu de bună educație oferită de DGA, la
care vor participa 300 de persoane din armele poliție, poliție
de frontieră, jandarmerie și imigrări, provenite din promoția
2016 a școlilor MAI și din încadrare directă, dar și 40 de manageri nemijlociți ai acestora. Obiectivul îl reprezintă promovarea eticii organizaționale și integrității în rândul polițiștilor, în scopul deprinderii de către polițiștii aflați la început de
carieră a cunoștințelor și abilităților necesare dezvoltării unui
comportament adecvat în asigurarea aplicării legii.

studenții din anul I ai Facultăților de Poliție, Poliție de Frontieră și Jandarmi. Cele șase cursuri și 14 seminarii vor fi susținute de specialiști din cadrul Academiei de Poliție, DGA și
Agenției Naționale de Integritate.
Promovarea comportamentelor integre din cadrul ministerului, de către DGA, se poate înscrie, de asemenea, în educația
anticorupție. Scopul este ca angajații MAI să aibă referința
unor repere concrete în materie de integritate. Astfel, în semn
de apreciere și încurajare pentru onestitatea și profesionalismul exprimate prin atitudinea categorică de respingere a
faptelor de corupție, începând cu anul 2010, echipa managerială a DGA a dezvoltat o tradiție ca, de Ziua Aniversară a
DGA – 31 Mai, să ofere diplome de integritate acelor angajați
ai Ministerului Afacerilor Interne care s-au remarcat prin
astfel de fapte.

Este de menționat și perfecționarea ofițerilor de prevenire ai
DGA în cadrul Institutului de Studii pentru Ordine Publică,
în cadrul Cursului „Vorbire în public folosind instrumente de
programare neuro-lingvistică‖ (NLP). Cursul a avut un impact deosebit asupra dezvoltării personalului participant,
ocazie cu care care adresăm aprecierile noastre doamnei comisar-șef Mariana Ambrozi, formatorul cursului.
Totodată, Academia de Poliție ‖Al. I. Cuza‖, în parteneriat cu
DGA, a introdus pentru anul universitar 2016-2017, semestrul II, o nouă disciplină în programa de învățământ a instituției, denumită ‖Integritate și prevenirea corupției‖, pentru

Ag.pr. de poliție Ghimpu Cătălin și directorul general al
DGA, chestor de poliție Ioniță Alexandru Cătălin

Anul acesta au fost premiați șase funcționari MAI, respectiv
trei polițiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției
Române, un polițist de frontieră de la Inspectoratul General
al Poliției de Frontieră, un jandarm din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și un ofițer de la Direcția
Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.
În fotografie, agent principal de poliție Ghimpu Cătălin, din
cadrul Inspectoratului Poliție al Județului Iași – Secția 8 poliție Rurală Lețcani care, în perioada 2014 -2017, a formulat
cinci denunțuri, prin care a sesizat DGA cu privire la intenția
unor cetățeni de a-i oferi mită în scopul neîndeplinirii atribuțiunilor de serviciu. Toate cele cinci denunțuri au fost valorificate prin acțiuni de prindere în flagrant a persoanelor care
au oferit mită, iar dosarele au fost finalizate cu rechizitoriu.
Prin toate aceste acțiuni, personalul DGA dorește să ofere un
simbol al aprecierii, mulțumind celor care au înțeles și au luat
atitudine în fața faptelor de corupție pentru modul în care au
înțeles să apere și să respecte onoarea profesională.

Comisar-șef de poliție Robert NEACȘU
Direcția Generală Anticorupție –
Serviciul Prevenire

Sfântul Apostol Andrei a fost unul dintre cei doisprezece ucenici ai Mântuitorului nostru, Iisus Hristos.
S-a născut în satul Betsaida, din regiunea Galileii, în Nordul Țării Sfinte. Împreună cu fratele său, Simon, locuiau în apropierea locului natal, în satul Capernaum, pe malul lacului Ghenizaret; și se ocupau cu pescuitul (Marcu I, 16,29).
La vârsta tinereții, căutând mântuirea, a devenit ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul - cel care propovăduia iminenta venire a lui Mesia. Astfel că Sfântul Apostol Andrei a fost unul dintre martorii Botezului Domnului în
râul Iordan.
A doua zi, la trecerea Mântuitorului prin preajmă,
l-a auzit pe Sfântul Ioan Botezătorul spunând: ,,Iată Mielul lui Dumnezeu!‖. Au fost cuvintele care
l-au determinat pe Sfântul Andrei să-L urmeze pe
Hristos și să aibă o convorbire cu El. Cu argumentul că L-a găsit pe Mesia, l-a convins și pe fratele
său, Simon (căruia i se va schimba numele în
Chifa/Petru), să-L urmeze pe Mânuitorul și amândoi să devină Ucenici ai Domnului - pescari de
oameni (Ioan, I, 35-42). Conform Tradiției bisericești Sfântul Apostol Andrei a fost cel dintâi chemat la propovăduire. Mântuitorul se adresează
direct, lui și lui Simon, iar răspunsul este prompt:
,,și îndată au lăsat mrejele și au mers după
El‖ (Matei IV, 18-20; Marcu I,16-17).
Sfântul Apostol Andrei a fost prezent la întreaga
activitate de propovăduire a Mântuitorului, de la
Botez până la Înălțare, fiind nominalizat în
Evanghelii, în enumerarea celor doisprezece apostoli, la înmulțirea pâinilor, în convorbirile cu Iisus etc. A fost prezent, de asemenea, alături de ceilalți zece apostoli, după
Învierea Domnului, la primirea poruncii de a propovădui Evanghelia ,,la toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui
și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă‖ (Matei XXVIII,19).
Tradiția Bisericii ne arată că, prin tragere la sorți, Sfântului Apostol Andrei i-au căzut spre propovăduire provinciile Asiei
Mici (Galatia, Capadocia și Bithynia), Tracia și Scythia. Pe teritoriile locuite astăzi de Români, a adus Vestea cea Bună
(Evanghelia) în ținuturile Dobrogei și în sudul Basarabiei (în Bugeac), învățând poporul și hirotonind preoți și episcopi
spre dăinuirea credinței. Astfel, suntem deplin îndreptățiți să considerăm Biserica noastră ca fiind Biserică Apostolică.
Sunt și alte popoare, cum sunt grecii și ucrainenii, care se consideră creștine (și) pe baza propovăduirii andreiene în acele
locuri. Dintre scaunele episcopale întemeiate de acest Sfânt Apostol, cel mai important este cel al Patriarhiei
Constantinopolei – Patriarhia Ecumenică.
După o lungă și rodnică propovăduire, Sfântul Apostol Andrei a adus lui Dumnezeu cea mai frumoasă dovadă a dragostei
sale, primind moarte mucenicească la bătrânețe: a fost crucificat în cetatea Patras, regiunea Ahaia, pe o cruce în formă
de ,,X‖, cunoscută sub numele de crucea Sfântului Andrei.
Din anul 2001, Sfântul Sinod al Bisericii noastre a hotărât ca ziua pomenirii Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României, să devină sărbătoare bisericească națională și a început demersurile pe lângă Parlamentul României pentru a fi declarată sărbătoare națională, de stat. După un deceniu de insistențe, prin Legea 147 din 23 Iulie 2012, ziua Sfântului Andrei,
30 Noiembrie, a fost declarată ca zi de sărbătoare legală, nelucrătoare, recunoscându-se astfel importanța încreștinării
noastre prin filieră apostolică și rolul jucat de Biserica noastră în formarea și dăinuirea Poporului Român. Cum ziua prăznuirii Sfântului Apostol Andrei precede Ziua Națională de la 1 Decembrie, putem vedea, și prin aceasta, simbioza între
Biserică și Stat, între credința creștin-ortodoxă și trăirea spirituală a Poporului Român.
Pe această cale, doresc să urez ani mulți și binecuvântați tuturor celor aproape 700.000 de Români care poartă numele de
Andrei, Andreea și Andra!
Preot Gruia-Mihail ZAMFIRESCU
Biserica Izvorul Tămăduirii – Mavrogheni,
București

Concursul de pescuit la crap „Cupa ISOP 2017 – Ediția I‖,
organizat de Institutul de Studii pentru Ordine Publică, s-a
întâmplat într-o zi de sâmbătă, în luna iunie a acestui an,
într-o localitate pe raza județului Călărași, numită Măgura.
Acțiunea a primit undă verde și din partea Sindicatului
Național al Polițiștilor „Onoare și Respect‖ – MAI, Asociației Internaționale a Polițiștilor – Regiunea 17 București.
Coechipierul meu era un orășean, așa ca mine, cu îndeletniciri cuminți în mijlocul breslei noastre de pescari.
După ce ne-am luat soarta în spinare, am plecat spre locul
cu pricina, cu o zi înainte de concurs, urmând să rămânem
peste noapte prin preajmă, până a doua zi, să ne familiarizăm cu zona, să ne împrietenim cu balta și, de ce nu, și cu
peștii. Pe ea, adică apa în care aveam să pescuim, o cunoșteam. Am mai vizitat-o, cândva, în trecut, și păstram amintiri plăcute despre partidele de… pescuit.
Am așteptat cu nerăbdare orele dimineții să fim instruiți de
organizatori și să așteptăm cuminți și tăcuți prima captură.
Alegând un loc cu spirit protector, am rămas acolo, aproape
neclintiți, ascultând povești minunate cu capturi ratate și
peștișori de aur, prezentate sacadat de pescarii cu mai multă experiență. Dimineața, peste împrejurimi, soarele s-a
ridicat biruitor și optimist pe cerul care se boltea într-un
albastru-violet, curat, nemărginit. Deasupra, chiar în dreptul nostru, se jucau de-a v-ați ascunselea, doi nourași albăstrui. S-a dat startul.
Coechipierul meu, împovărat de gândul alegerii momelilor
adecvate și nicidecum slăbit de povara anilor, aruncă în
toate direcțiile foarfecele cu ace, pe când firele de trestie
unduitoare completau aidoma, în prim plan, imaginea unei
clasice picturi orientale. Prin nu știu ce întâmplare, visele și
speranțele nemărturisite ale noastre coincideau. Era o dimineață bogată în miresme și străluciri de viață nouă, în care
ceasurile se scurg în lumini de miere și umbre blânde.
Am avut răgaz să admirăm, tăcuți, ore în șir, întinderea apei
și aburul care se așeza, la fel de tăcut, peste tot. Mi-am
amintit instant vorbele unui călugăr zen care spunea că
„adevăratul miracol nu este să mergi pe apă sau în aer, ci
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pur și simplu să mergi pe acest pământ‖.
Hârtiile de pe birou, cursurile asupra cărora mă concentram
să le intuiesc o nouă formă, toate problemele asupra cărora
încă mai stăruiam s-au pierdut printre sălciile bătrâne, în
păpurișul încovoiat de un vânticel molatic, în orăcăielile de
broaște bulbucate și printre puzderiile de țânțari setoși.
Toate ne îmbiau să lăsam grijile și problemele la locul lor și
să ne concentrăm să prindem marea captură. Ea, apa, ne
intuia parcă grijile și ne certa aspru ori de câte ori gândul ne
fugea departe.
Uimirea noastră nu avea limite. Simțeam, în orice moment,
cum primii pești se pregătesc să își croiască drum prin văzduh către plaurii de stuf din fața noastră. Din când în când,
răzbăteau până la noi zvonuri dinspre concurenții prezenți.
Surprinzător, după numai două ore de așteptare, undița ne
avertiza că este momentul să facem cunoștință cu un crap
de 10 kg. Era ca și cum mama-natură ne răsplătea pentru
toată răbdarea și cumințenia noastră. Brusc, am înțeles la
ce se referea Iorga care spunea „cu aceeași minciuna nu poți
pescui de două ori aceeași încredere‖.
Timpul a zburat atât de repede și ne-am trezit în fața cântarului arbitrilor judecători. Echipa noastră a fost declarată
câștigătoarea concursului, având cea mai mare cantitate de
pește prins. Colegul meu, Gabriel Predescu de la Poliția
Locală sector 4, București, un dedicat al acestui sport, mi-a
mulțumit pentru liniștea împărtășită și mi-a promis ca ne
vom mai întâlni la un pahar de vorbe, poate chiar și la un alt
concurs.
Înserarea coborî ostenită pe urmele amurgului. Cu desagii
plini cu povești spuse la marginea stufului, ne-am întors în
freamătul și rutina zilnică. Dar, de data aceasta, cu bateriile
încărcate și cu credința că pescarii au fost și vor rămâne
aliați și protectori ai naturii.

Comisar-șef de poliție Mihail NIZAM
Instructor ISOP
Catedra Formare Profesională Continuă

Pledoarie pentru viață,
Pledoarie pentru mișcare:

(Maximă marțială)
Fie că ne aflăm la cumpăna dintre ani, sau la aniversarea zilei de naștere, sau cu prilejul
diferitelor discuții mai mult sau mai puțin protocolare, constituie o dovadă de tact și educație adresarea urării de „sănătate”! Dar ce este sănătatea?
Sănătatea reprezintă acea stare a unui organism la care funcționarea tuturor organelor
se face în mod normal și regulat (DEX online).
De unde această importanță acordată sănătății? Răspunsul este simplu: realizăm importanța fenomenului atunci când nu-l mai avem. Cunoaștem destul de bine gustul total neplăcut al situației când suferim de o boală, indiferent de natura ei. Când vorbim de sănătate ne referim la ambele aspecte ale fenomenului: sănătate fizică și sănătate psihică. Încă
din timpuri preistorice, ideea de a supraviețui a coincis cu mișcarea.

Cms. şef dr. Doru GALAN
Instructor specialist ISOP
Antrenor emerit

De aici, putem concluziona că Mișcare însemnă VIAŢĂ!
Cuceririle epocii moderne și îmbunătățirea înșelătoare a condițiilor de trai au redus drastic ideea de „mișcare‖, „mașina umană‖ dezvoltând, printre altele, următoarele performanțe:



corpul uman are miliarde de găuri, dar tot reține 15 litri de apă;



destul carbon pentru a umple 1000 de creioane;



destul fosfor pentru a face 3000 de chibrituri, dar se aprinde doar dacă îl enervezi;



inima – ca pompă aspiratoare–respingătoare, bate de 100 000 de ori în 24 de ore;



miocardul – prin proprietatea contractilă pe care o are, asigură automatismul și contractilitatea cardiacă, făcând
ca inima să lucreze zeci de ani fără „a sări ‖ nici o singură bătaie;



sângele – prin funcția termoreglatorie (asigurând transportul căldurii de la nivelul organelor interne spre suprafața corpului) păstrează o temperatură constantă de 36 0 C; prin funcția respiratorie, transportă oxigenul
fixat la nivelul plămânului către țesuturi și CO2,, rezultat din metabolismul tisular spre plămâni; funcția nutritivă
asigură calea principală de transport a principalelor alimente în forme utilizabile metabolic după absorbția lor
intestinală etc;



hematiile (eritrocite sau globule roșii) sunt în număr de 4,5 mil./mm3 la femei și 5 mil./mm3 la bărbați, murind
și născându-se 125 pe secundă;



pielea are la adult 1,85 m2, 4,5 kg și peste 4 milioane de pori, fiind un important sistem de răcire și de eliminare a
toxinelor;



sistemul osos, în colaborarea cu sistemul muscular, asigură protecția organelor interne, constituind structura
de rezistență a corpului pentru susținere și deplasare (5 mil. de pași pe an!);



- creierul – culmea perfecțiunii organismului uman, este format din 25 de miliarde de celule care activează cu o
precizie incredibilă, fiind creat după modelul universului etc.

În lumina sublinierilor de mai sus, este mai mult decât regretabilă indolența manifestată față de fenomenul „mișcare‖ a
unei mase în creștere dintre semenii noștri. Totuși, importanța exercițiului fizic și/sau a sportului mai este înțeleasă de unii
concetățeni, care conștientizează că starea de bine sau de „trai bun‖ nu este sinonimă cu comoditatea; „mișcarea‖ nu este
suficientă doar prin intermediul calculatorului, sau, în cele mai fericite cazuri, mersul pe jos spre serviciu sau goana după
cumpărături!
Sportul/exercițiul fizic sau mișcarea întărește aparatul locomotor, oasele, ligamentele, tendoanele devin mai solide, amplifică afluxul de sânge în mușchi – de peste 30 de ori – ducând la apariția unui anumit tonus muscular și a unei stări psihofizice încrezătoare, favorizând postura corporală și toate funcțiile organismului.
Dar cum sau când să mai facem mișcare, într-o lume în care timpul „s-a presat‖?
Ei bine, mișcarea se poate face în foarte multe momente ale unei zile: când ne deplasăm de acasă spre serviciu, sau dacă
acest lucru nu este posibil, într-o pauză, după orele de program – 30 de minute pe zi de exerciții fizice sunt suficiente, după
terminarea activităților zilnice sau – ideal! – dimineața, la sfârșit de săptămână etc.
Cum sau ce tip de mișcare putem face?
În primul rând, stretching - exerciții de întindere/mobilitate; exerciții de gimnastică: rotări de brațe, torsionări ale trunchiului, arcuiri, aplecări, fandări, sărituri, exerciții de forță folosind propria greutate a corpului, jocuri de mișcare, exerciții
din școala alergării, arte marțiale, înot, mers pe bicicletă etc.
Pledoaria noastră pentru mișcare trebuie înțeleasă ca o necesitate esențială pentru îmbunătățirea calității vieții, respectiv
a modului cum vrem să survolăm această galaxie.
Iar toată această pledoarie se sprijină pe accesarea unui singur verb: VREAU MIŞCARE!

http://isop.mai.gov.ro

