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 Comisar-șef Nicușor CAZACU 

Împuternicit Director ISOP 

În orice etapă a vieții, dorim să ne întoarcem în copilărie.     

Întâmpinarea Nașterii Domnului sau Crăciunul rămâne pentru 

cei mai mulți dintre noi sărbătoarea care ne reamintește cum 

trăiam mai demult, simplu, în liniște, cu iubire și cu multă com-

pasiune. Venirea pe lume a lui Iisus ne aducea nu numai ziua în 

care profețiile Vechiului Testament se împlineau, ci și cântările 

îngerilor, colindele sfinte, Lumina stelei Betleemului de care      

s-au bucurat păstorii. Sufletul ni se umplea de darul sfânt și, 

încet, încet, timpul se comprima pentru a face loc aromelor de 

sărbătoare. Cine nu reușea să se întoarcă în timpul geamurilor 

înghețate, a săniilor împinse pe derdeluș, al cozonacilor din 

cuptorul bunicilor, al rugăciunilor spuse seara la gura sobei, 

trăia închistat într-un univers sufocat de modernismul unei 

vieți rebele. Îi rămânea prea puțin timp să zâmbească, să dăru-

iască sau să coboare adânc în sufletul propriu.  

În fiecare etapă a vieții, dorim să ne întoarcem în copilărie. 

Școala ne trezește toate simțurile și ne amintește traseul deveni-

rii noastre. Duși de mânuțe la școală, în acea primă zi de școală, 

am crescut apoi savurând fiecare moment de împlinire și sănă-

tate morală. Am apreciat sinceritatea, dăruirea, inteligența pro-

fesorilor. Perioada de creștere și de formare a trupului ne-a 

lăsat sufletul curat și neîntinat.  

Trăim vremuri când încă mai este multă tulburare în lume. Su-

fletele noastre par să fie într-o agonie severă. Se mai varsă sân-

ge pe planetă. Răul încă ne mai tulbură pacea și liniștea. Viața 

este scumpă, falsă și rea. Răul se propagă mult mai ușor decât 

binele și devine epidemie. Cu toate acestea, omenirea își caută 

echilibrul. Dezamăgiți, întristați, unii dintre noi ne întoarcem la 

credința străbunilor. Vorba lor a rămas de atunci dreaptă și 

sinceră, fără nici o urmă de ispitire sau viclenie. De multe ori 

chiar vindecătoare de răni sufletești. O să răzbim noi cumva cu 

ajutorul lui Dumnezeu! 

Școala și credința devin pentru mulți dintre noi mângâierea 

divină după care tânjim. Lumea și viața ne aruncă dintr-o extre-

mă într-alta și ne este dor să mai fim copii, ne este dor să mai 

mergem la colindat. Ochelarii de măsurat liniștea s-au îngustat 

de la un an la altul, încât numai o minune ne mai poate reda 

vederea de odinioară. 

Citesc pe fețele multor cursanți, care ne calcă pragul la Institu-

tul de Studii pentru Ordine Publică, dorința de a regăsi liniștea 

după misiuni solicitante sau servicii epuizante. Explorarea ve-

chiului gând din copilărie pare să fie pe chipul multora. Câtă 

nevoie aveam de acest Crăciun? Câtă nevoie aveam de această 

școală?... La final, când își susțin examenul de absolvire, tinerii 

rămân uneori nedumeriți. Secretul, le spunem, stă în dezvolta-

rea sentimentelor de iubire, altruism, tandrețe, compasiune. Cu 

aceste arme facem să scadă ura și orgoliul. Îi învățăm că în su-

fletul fiecăruia se află identitatea regăsită. Dacă omul are încre-

dere în el însuși, are și lumină, și liniște, și motivație. Fiecare 

individ are anumite calități. Este suficient să le identifice și apoi 

să le facă să prospere! Un proverb chinezesc spune că „marile 

fericiri vin din cer, micile fericiri se nasc din efort”. 

Trăim cu toții, în aceste zile, regretul plecării dintre noi a      

Majestății Sale Regele Mihai. Rămânem totuși cu marele dar pe 

care ni l-a lăsat, acela de a perpetua  modelul de bună-creștere, 

de eleganță, de înțelepciune, de tărie în credință, de loialitate și 

de românism. Am învățat de la domnia sa că libertatea se poate 

exprima doar prin etică și comportamentul instituțional corect, 

nu prin agresivitate și opacitate. Respectul valorilor este o noți-

une care necesită a fi introdusă în circulație. Rezultatul învăță-

turii Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria este că instituția și 

valorile sunt singurele care contează, în gravele momente istori-

ce, ca și în norocoasele momente istorice. Oriunde ai merge, în 

orice colț de lume, nu există instituții legitime ale Statului decât 

în măsura în care ele își conturează atribuțiile în raport cu valo-

rile și tradițiile poporului. 

Fiind o școală cu tradiții de peste 60 de ani, de formare și per-

fecționare a polițiștilor, dorim să perpetuăm bunele învățături 

și sfaturi începute de predecesorii noștri, să adăugăm și o pică-

tură din sufletul nostru la această mare fabrică de „epoleți”. Și, 

așa cum există bucuria datinilor, a faptului că o zi ești copil, altă 

zi școlar, tot atât de mult ne dorim să fie bucurie în a fi polițist.  

Chiar dacă vedem tulburare, tristețe, sânge, moarte, să nu ui-

tăm să le zâmbim celor de lângă noi! „Un zâmbet este mai ieftin 

decât electricitatea, dar dă tot atâta lumină” spunea Abatele 

Pierre. Să ținem minte cuvintele pe care Iisus le-a spus ucenici-

lor săi: „În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți. Eu am biruit 

lumea.” (Ioan 16,33) 

E vremea colindelor! Sfântă este Întâmpinarea Nașterii      

Domnului, sfânt este și glasul copilului care ne colindă, binecu-

vântat este și cel de lângă noi care se sacrifică pentru binele 

tuturor. Să învățăm să fim și noi mai buni, cu adevărat, prin 

iubirea de aproape. Nașterea lui Iisus să fie pentru noi nașterea 

într-o lume mai bună, nașterea întru credință și îngăduință! 

Să ascultăm colindele copiilor și să lăsăm sufletele să ni se um-

ple de bucuria Nașterii Domnului! 



F O R U M  I S O P  

 

Institutul de Studii pentru Ordine Publică a primit o diplomă, miercuri, 15 noiembrie 

2017, în cadrul Salonului de carte juridică, polițistă și civică a MAI, pentru editarea 

„Buletinului documentar”. 

Surpriza a venit din partea Centrului Cultural al MAI și a fost oferită directorului îm-

puternicit al ISOP, dl comisar-șef Nicușor Cazacu „pentru buna colaborare, longevita-

te editorială și contribuția adusă la desăvârșirea pregătirii profesionale a personalu-

lui din Ministerul Afacerilor Interne”. 

Publicația a împlinit, în acest an, 18 ani de la prima sa apariție, în anul 1999, sub sem-

nătura comandantului Centrului de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor de Poliție de la 

acea vreme, general de divizie dr. Costică Voicu.  

„Colectivul de ofițeri-profesori din Centrul  de perfecționare – stă scris în prefața pri-

mului număr al publicației, semnată de general de divizie dr. Costică Voicu –, în cola-

borare cu specialiști din direcțiile centrale de profil, a urmărit să elaboreze, cu priori-

tate, teme care interesează exercitarea actului de comandă, pregătirea cadrelor de 

poliție pe linia prevenirii și combaterii criminalității”.  

Diploma conferită, anul acesta, în cadrul Salonului de carte, ne încântă, ne motivează, 

dar ne amintește că meritul deplin aparține autorilor care au scris în acest Buletin  

Documentar, de-a lungul anilor. Îi amintim aici doar pe câțiva dintre aceștia: general 

de brigadă dr. Florin Sandu, general de brigadă Ilie Voicu, colonel Căpățână Constan-

tin, general de corp de armată prof.univ.dr. Anghel Andreescu, comisar-șef lect. univ. 

dr. univ. drd. Ioan David, comisar-șef drd. Ion Gherghiță, comisar-șef dr. Tudorel Ni-

culae, comisar drd. psiholog Corina Mihaela Zaharia.  

De asemenea, o onoare deosebită ne-a adus și decernarea unei diplome în cadrul Salo-

nului de carte juridică, polițistă și civi-

că de anul trecut. Colega noastră, co-

misar-șef Lucia Tocaci, redactorul șef 

al Revistei „Forum ISOP”, a primit o 

„Diplomă de excelență” în semn de 

prețuire pentru dăruirea cu care a 

transformat fiecare an din viață „în 

pietre de temelie ale cuvântului scris”.  

 

Gianina MILITARU 



Profesori și formatori din cadrul Institu-
tul de Studii pentru Ordine Publică s-au 
deplasat la Bruxelles, în a doua parte a 
acestui an, pentru a-și completa progra-
mul de pregătire destinat personalului 
MAI implicat în susținerea viitoarei    
Președinții a Consiliului Uniunii Europene. 

Este o premieră pentru țara noastră, dar și o oportunitate de 
a demonstra că suntem pregătiți. De altfel, ISOP a inclus de-
ja, în programul său, cursuri de formare profesională pentru 
a veni în întâmpinarea personalului MAI care va sprijini vii-
toarea Președinție română a Consiliului UE.  

De asemenea, delegații de formatori și profesori s-au depla-
sat la Bruxelles pentru a-și completa programul de pregătire. 
Astfel, în perioada 26-28 septembrie 2017, prima delegație 
alcătuită din formatorii comisar-șef de poliție Aurelia Răduț 
și subcomisar de poliție Dania-Lara Trofil a participat la lu-
crările grupului de lucru privind azilul și Comitetului strate-
gic imigrări, frontiere și azil (SCIFA), desfășurate în cadrul 
Consiliului Uniunii Europene, la Bruxelles. Misiunea a venit 
în sprijinul modulelor „Comunicare în limba engleză” și 
„Comunicarea asertivă”, destinate echipelor care vor sprijini 
viitoarea Președinție UE. În cadrul acestor lucrări, formatorii 
au urmărit elemente ale limbajului de specialitate în limba 
engleză și cele care vizează strategiile de comunicare utilizate 
în grupurile de lucru.  

Profesoara de limba engleză din cadrul Catedrei „Limbi străi-
ne și pregătire misiuni internaționale” din ISOP, dna Dania-
Lara Trofil, ne spune că, printre principalele aspecte de inte-
res privind nevoile de formare, conținutul tematic și metode-
le de formare pentru cursurile de comunicare în limba engle-
ză a identificat „terminologia specifică întâlnirilor profesio-
nale din cadrul reuniunilor celor două grupuri de lucru – 
roluri și formule specifice în limba engleză, (să conducă o 
ședință, să exprime acordul, dezacordul, să sugereze soluții 
de compromis, să formuleze propuneri, să negocieze, să în-
cheie oficial întâlnirea), registrele lingvistice folosite în ca-
drul reuniunilor: discursul formal, iar în contextul discuțiilor 
de coridor/corridor talks, cel informal, în care se regăsesc 

într-o proporție considerabilă ter-
meni tehnici și acronime.  

A doua delegație, alcătuită din for-
matori de la același serviciu, comisar
-șef de poliție Cornelia Toma și sub-
comisar de poliție Raluca Bratu a 
asistat, în data de 9 octombrie a.c., în 
calitate de „observatori”, la Grupul 
de lucru privind „Cooperarea în ma-
teria penală”. Cele două profesoare 
au acordat atenție atât aspectelor de 
ordin organizatoric, cât și celor de 
ordin lingvistic. Elementele limbaju-
lui de specialitate în limba engleză, 
strategiile de comunicare utilizate în 
grupurile de lucru au fost aspectele 
cele mai urmărite. „Din punct de 
vedere organizatoric – ne spune dna 
Cornelia Toma, am observat modul 
de poziționare a delegațiilor, deschi-
dere/închidere a ședințelor, de anun-
țare a intervențiilor/luărilor de cu-
vânt de către delegațiile Statelor 
Membre, de prezentare a poziției 
Statelor Membre…”.  

Dna Raluca Bratu a remarcat „procesul 
de comunicare între participanții la gru-
purile de lucru, din perspectiva rolurilor 
și atribuțiilor fiecărei categorii 
(președinte, reprezentanți ai Statelor 
Membre, reprezentanți ai Comisiei etc), 
elementele de comunicare profesională 
în context european (convorbiri, discur-
suri, prezentări orale cu tematică de 
specialitate etc), terminologia de specia-
litate și structurile lingvistice utilizate în 
registrul profesional specific domeniului 

„Justiție și Afaceri Interne”, terminologia specifică întâlniri-
lor profesionale din cadrul sesiunilor grupurilor de lucru – 
roluri și formule specifice în limba engleză. 

În perioada 23-25 octombrie 2017, subcomisar de poliție Ana 
Maria Bănuță, formator în cadrul Catedrei Management și 
Legislație, a participat la lucrările grupului de lucru privind 
structurile de aplicare a legii (Law Enforcement Working 
Party) și azilul (Asylum Working Party), desfășurate în ca-
drul Consiliului Uniunii Europene, la Bruxelles.  

„Cele două reuniuni au fost extrem de diferite – ne spune 
formatorul, la primul grup de lucru fiind făcute informări și 
prezentări iar cel de al doilea grup fiind unul tehnic legislativ 
într-un domeniu (azilul) în care dosarele avansează foarte 
greu către soluționare”. Mandatul reprezentantului ISOP s-a 
axat pe „observarea modului în care statele își promovează 
interesele, identificarea punctelor de vedere aflate în litigiu, 
observarea tehnicilor de mediere aplicate pentru soluționarea 
situațiilor litigioase sau conflictuale, a tehnicilor de negociere 
și influențare folosite în scopul atingerii obiectivelor, dar și 
observarea modului în care este organizat grupul tehnic de 
lucru și cum se desfășoară efectiv activitatea prin prisma cri-
teriilor specifice unui astfel de eveniment”.  

Toate delegațiile au beneficiat, pe parcursul misiunii, de spri-
jin efectiv din partea atașaților de afaceri interne la Repre-
zentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană. 
Aceștia au oferit sprijin ofițerilor ISOP în atingerea mandatu-
lui încredințat, arătându-și disponibilitatea în vederea opti-
mizării suportului de curs și a curriculumului de comunicare 
în limba engleză pentru Președinția UE. 

Lucia TOCACI 

 



Catedra 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). 

 

F O R U M  I S O P  

Activități de formare în ISOP  

În al doilea trimestru al anului de învăță-
mânt 2017-2018 (ianuarie-martie), con-
form Graficului cursurilor/programelor 
de formare profesională continuă pentru 
personalul MAI pe anul de învăţământ 
2017-2018, postat pe site-ul instituției 
isop.mai.gov.ro, în Institutul de Studii 
pentru Ordine Publică se desfășoară urmă-
toarele activități de formare: 

Programe de formare în scopul pregătirii 
președinției României la Consiliul UE: 

Comunicare în limba engleză (nivel B), Comuni-
care în limba engleză (nivel C), Comunicare în 
limba franceză (nivel B). Cursurile de perfecțio-
nare menționate se adresează personalului Minis-
terului Afacerilor Interne selectat în scopul pregă-
tirii președinției României la Consiliul UE, pentru 
dezvoltarea competențelor lingvistice în domeniul 
limbilor străine, conform Cadrului European Co-
mun de Referință pentru Limbi Străine. Curricu-
lumul este elaborat pe baza discuțiilor purtate în 
grupuri de lucru formate din reprezentanți ISOP și DGAESRI, în vederea pregătirii persona-
lului 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 au-
xiliar în perioada Președinției Consiliului UE, fiind aprobate în acest sens note raport de că-
tre conducerea MAI.  

Stagii de perfecționare în domeniul comunicării: Comunicare asertivă și Vorbire în public 
pentru însușirea unor tehnici de autoobservare și autodezvoltare în vederea atingerii perfor-
manței personale și profesionale sau aplicarea unor instrumente specifice pentru dezvoltarea 
abilităților de vorbire în public. Stagiile vizează dezvoltarea competențelor specifice: identifi-
carea elementelor limbajului nonverbal în context profesional, specific domeniului afacerilor 
europene pe sectorul justiţie şi afaceri interne; utilizeazarea corectă a regulilor ascultării acti-
ve, 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 Elemente de management și relația cu media își propune să perfec-
ționeze 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 spe-
cial personalului auxiliar, care va fi responsabil cu coordonarea pregătirii și desfășurării pre-
ședinției Consiliului UE din punct de vedere organizatoric și dezvoltă competențele referitoa-
re la tehnicile de redactare specifice documentelor gestionate, regulile de organizare a dezba-
terilor, meselor rotunde față în față sau în mediul virtual, regulile juridice de redactare folo-
site în contextul președinției. 

Programe autorizate de Autoritatea Națională de Calificări: 

Programul de specializare Manager proiect — destinat personalului MAI cu studii superioa-
re, cu responsabilități de a realiza și implementa proiecte și celor care își propun să acceseze 
fonduri nerambursabile, urmărește formarea de competențe, conform standardului ocupați-
onal existent la nivel național: stabilirea scopului proiectului, stabilirea cerințelor de mana-
gement 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, mana-
gementul comunicării în cadrul proiectului, managementul calității proiectului. 

Programul de specializare Asistent relații publice și de comunicare - este destinat personalu-
lui MAI din structurile de relații publice și comunicare și urmărește formarea de competențe, 
conform standardului ocupațional existent la nivel național: comunicare interactivă, comuni-



care interpersonală, organizarea campaniilor integrate, 
pregătirea întâlnirilor de lucru, menținerea relațiilor cu 
mass-media, munca în echipe multidisciplinare/realizarea 
materialelor, organizarea de evenimente, dezvoltare profe-
sională; planificarea activității proprii, participarea la efi-
cientizarea comunicării în organizație, evaluarea eficienței 
programelor de relații publice. 

Programul de inițiere Asistent analist de informații — se 
adresează personalului structurilor de analiza informații-
lor din MAI.  

Cursuri în domeniul limbilor străine — se adresează per-
sonalului MAI care dorește să obțină competențe lingvisti-
ce în domeniul limbilor străine, conform Cadrului Euro-
pean Comun de Referință pentru Limbi Străine: Limba 

germană - inițiere, Limba 
spaniolă - inițiere. 

Catedra Limbi străine și 
pregătire misiuni interna-
ționale susține programe 
de formare în scopul pre-
gătirii președinției Româ-
niei la Consiliul UE și 
anume: Comunicare în 
limba engleză (nivel B),  
Comunicare în limba en-
gleză (nivel C), Comuni-
care în limba franceză 
(nivel B). 

Cursuri de pregătire de 
bază pentru participarea 
la operații multinaționale: 
Monitori ONU limba en-
gleză (agenți/subofițeri), 
Monitori ONU 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. 

Cursuri de capacitate profesională pentru obținerea grade-
lor de comisar-șef, subcomisar și agent-șef, organizate  cu 
respectarea reglementărilor prevă-
zute de Anexa 4 a OMAI nr. 
140/2016, privind activitatea de 
management resurse umane în 
unitățile de poliție ale Ministerului 
Afacerilor Interne. 

Cursuri de schimbarea specialității 
organizate de DRPCIV - Permise de 
conducere și examinări, înmatricu-
lare și evidența vehiculelor rutiere 
de DGP - Pașapoarte - și de CCM - 
Control, cu respectarea reglementă-
rilor prevăzute de Anexa 4 a OMAI 
nr. 140/2016, privind activitatea 
de management resurse umane în 
unitățile de poliție ale Ministerului 
Afacerilor Interne. 

Printre cursurile de perfecționare 
organizate în ISOP se numără: 

 Poliție judiciară (ordine publi-
că) - adresate 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, apli-
cabile 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 exerci-
tarea 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 ve-
derea evaluării situației de criză și a formulării de 
recomandări; aplică metode și tehnici de negociere 
specifice situațiilor de criză în domeniul ordinii publi-
ce. 

 Comunicare eficientă folosind elemente NLP, prin 
care se realizează însușirea unor strategii de comuni-
care eficientă și aplicarea unor instrumente specifice. 

Pentru pregătirea în domeniul educației fizice și al sportu-
lui, ISOP organizează Cursul de specializare Instructor 
arte marțiale, modular, care se adresează personalului cu 
atribuții în domeniu și urmărește: acumularea de cunoș-
tințe practico-teoretice specifice artelor marțiale; diversifi-
carea pregătirii specifice, precum și pregătirea didactico-
pedagogică a cursanților în vederea transmiterii de către 
aceștia a informațiilor dobândite. De asemenea, în acest 
domeniu se organizează stagiul de pregătire de 5 zile. 

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 Comunicare publică este organizat de 
către Direcția Informare și Relații Publice, cu susținerea 
formatorilor de specialitate din ISOP și se adresează in-
spectorilor șefi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 
în vederea pregătirii în domeniul comunicării și relației cu 
media. 

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 
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„Dacă m-ai întreba cum mi-am ales această meserie de das-
căl, ar trebui să îmi adun gândurile și să mă proiectez retro-
spectiv. Adevărul este că încă de mic mi-a plăcut această 
profesie, mai ales că am fost influențat de tatăl meu care a 
fost profesor de Drept Penal la Școala de subofițeri de mili-
ție Câmpina. Am continuat apoi, în primii ani de școală, 
când profesorii mei mi-au stârnit curiozitatea iar eu încer-
cam să deprind noi metode și raționamente pe care să le 
aplic ulterior. Petreceam mult timp făcând comparație între 
ei, profesorii mei și tata. Dar cel mai bun exemplu rămânea 
tot el, tatăl meu. Timpul petrecut alături de el echivala cu 
tot timpul pe care îl puteam folosi jucându-mă afară cu cei-
lalți copii. Intrând mai apoi la un liceu foarte bun cu profil 
matematică-fizică, științele exacte au devenit pentru mine 
zonă interzisă. În schimb, îmi plăcea foarte mult domeniul 
socio-uman. Știam foarte bine să mă exprim și să mânuiesc 
verbul. Mă fascina literatura polițistă a Rodicăi Ojog-
Brașoveanu, supranumită „Agatha Christie a României", 
sau povestirile lui Haralamb Zincă în „Moartea vine pe ban-
dă de magnetofon".  

În clasa a 12-a trebuia să îmi aleg facultatea la care mi-ar fi 
plăcut să devin student și care urma să-mi traseze, irevoca-
bil, drumul în viață. Presiunea era cu atât mai mare cu cât 
toți colegii mei învățau bine și așteptările erau pe măsură. 
Așa că am început fiecare să ne formulăm opțiunile, dintre 
cele mai ambițioase și variate: Politehnica, ASE, Jurnalism, 
Medicină, Drept. Discutam pe marginea acestui subiect. Eu 
am spus că mi-aș dori să devin polițist, asemeni tatălui meu 
pe care îl admiram. Reacțiile colegilor, care îmi erau de alt-
fel și prieteni, alături de care mă maturizasem în decursul 
celor patru ani, au fost diverse.  

Prejudecățile cu care eram înconjurat uneori, nu trebuia să 
îmi afecteze încrederea că am ales ceea ce îmi doream. Și 

acesta era un test pe care urma să îl trec cu brio. Drumul 
școlii militare a fost unul lung, deloc ușor, presărat cu ore 
multe de studiu, examene, însă nicidecum plictisitor sau 
neinteresant. Pot spune că a fost o întreagă aventură în care 
am avut alături oameni remarcabili, începând de la profe-
sori până la colegi, care mi-au rămas în suflet și în minte. 
Poate că încă un test pe care a trebuit să-l trec a fost practi-
ca desfășurată la IPJ-urile din țară care mi-a întărit convin-
gerea că nu există meserie mai frumoasă decât cea de poli-
țist, când inspiri și clădești în fiecare zi.  

Cred că există în structura fiecărui polițist o anume ușurință 
de a cunoaște oamenii, o abilitate de a intui universul interi-
or al acestora. Daca observi un om mai mult de șapte minu-
te, doar dintr-un simplu schimb de replici, poți                     
să-ți construiești o imagine despre acesta cu o precizie de 
90%.  Experiența profesională ulterioară mi-a șlefuit simțu-
rile. În multe cazuri, intuiția atrage după sine algoritmul 
probatoriu în excluderea persoanelor inocente, nevinovate. 
În spatele acestor trăsături a existat un volum imens de 
muncă, pragmatism, implicare și responsabilitate, iubire și 
dragoste față de oameni. 

De asemenea, a existat conjunctura, întâmplarea și toate 
oportunitățile pe care viața mi le-a oferit de a ajunge la 
ISOP. Tot cum conjuncturală a fost apariția în viața mea 
profesională a unor modele, ca marele profesor de crimina-
listică Popa Gheorghe, primul din România care a ajuns la 
Discovery Chanel cu a sa cercetare științifică „Identificarea 
urmelor papilare de pe frunze". Mă simt mai bogat și pentru 
că am avut ocazia să îi cunosc pe șefii și colegii din activita-
tea didactică, oameni de la care am învățat meserie (cum se 
face o temă, un proiect didactic, cât de importantă este cu-
noașterea cursanților, cum se aplanează conflictul în cadrul 
unui grup), oameni de excepție care au introdus pentru 

„Profesorul mediocru vorbește. Profesorul bun explică.  
Profesorul foarte bun demonstrează. Profesorul eminent inspiră”  

(William Arthur Ward) 
 

Cuvintele acestea au căpătat sens și greutate pentru multe generații de polițiștii nou încadrați, pregătiți 
pentru noul drum profesional în cadrul ISOP, la cursul de „inițiere în carieră”. Fără nici o excepție, cur-
sanții au descoperit o parte din acest univers fascinant al ISOP-ului care a inspirat și continuă să inspire 
generațiile viitoare de polițiști. O lecție despre viață, devotament, iubire de oameni și profesie, predată 
într-un stil inconfundabil: direct, deschis, cu umor, dar și cu multă seriozitate. Vorbim aici despre          
subcomisar de poliție Gabriel Cătălin Butoi-Puț, formator la ISOP de  zece ani, la Catedra Formare Profesi-
onală Continuă. Materia predată poate fi considerată una legată de viață și de moarte pentru că îi inițiază 
pe tinerii polițiști în tainele criminalisticii. Ce înseamnă acest lucru, care sunt trăirile și temerile acestui 
om-profesor? Ne spune chiar el, aici! 



prima dată metodele moderne de predare în ISOP. Dacă ar fi 
să rezum într-o singură propoziție valoarea acestor oameni, 
aș spune: intuiție, seriozitate și foarte multă muncă, toate 
acestea în contexte și conjuncturi complexe, pe care viața ni 
le-a oferit. 

Mi-am petrecut zece ani în această instituție, așa că, evident, 
de-a lungul acestor ani am avut ocazia de a observa reforma 
educațională făcută în tot acest timp, din mai multe perspec-
tive. Unele reforme au fost bune, altele mai puțin. Concluzia 
la care am ajuns, este că la final, rămâne această valoare și 
importanță a legăturilor umane ce se nasc de-a lungul celor 
trei luni de curs. James P. Comer spunea că „o educație soli-
dă nu are loc fără o relație solidă”. George Washington 
Carver, de asemenea, afirma: „educația e înțelegerea relații-
lor”. Toți elevii mei au fost influențați de către un profesor 
sau un adult. Ani întregi am observat oameni predând. I-am 
văzut pe cei mai buni, dar și pe cei mai slabi. Un coleg, mi-a 
spus odată: „nu mă plătesc ca să-mi placă elevii... mă plătesc 
ca să predau o lecție... eu o predau, ei ar trebui s-o învețe... și 
ATÂT”. Cursanții nu învață de la oamenii pe care nu-i plac. 
Unii cred că ori știi să construiești o relație, ori nu știi. Eu 
cred că Stephen Covey avea dreptate. El a spus că doar tre-
buie să faci câteva lucruri simple, cum ar fi să cauți să înțe-
legi, în loc să fii înțeles, sau pur și simplu să îți cere scuze. Se 
gândește cineva la asta? Îmi aduc aminte că a ieșit un coleg 
la pensie și am fost nevoiți să predăm noi, cei rămași, temele 
lui. Nu cunoșteam materia și am fost nevoit să mă pregătesc. 
După expunere, m-am uitat pe manualul profesorului și am 
văzut că un întreg capitol l-am prezentat greșit. A doua zi, m
-am dus la clasă și am zis: „dragilor, trebuie să îmi cer scuze 
pentru că v-am predat un capitol de la altă temă.... îmi pare 
foarte rău”. Și ei au zis: „nu-i nimic, domnule profesor, ne-
am dat seama, dar erați așa de entuziasmat că v-am lăsat să 
continuați”.  

În acești zece ani am avut și elevi dificili, atât de insuficient 
pregătiți, încât m-am întrebat, cum să ridic grupul în numai 
trei luni? Cum să cresc încrederea unui elev și în același 
timp și nivelul său academic? A fost dificil. Extrem de greu. 
Într-un an, am avut o idee. Le-am spus cursanților mei: „ați 
fost aleși special pentru clasa mea fiindcă  
sunt cel mai bun profesor și voi sunteți cei 
mai buni elevi. Și le-am dat o maximă pe 
care să și-o însușească: „Eu sunt cineva... am 
fost cineva când am venit în școală, o sa fiu 
cineva mai bun când voi pleca... sunt puter-
nic, sunt tare... merit educația pe care o pri-
mesc aici.... am lucruri de făcut, oameni de 
impresionat și locuri unde să ajung”. Această 
maximă, dacă o spui de multe ori, începe să 
facă parte din tine.  

Mulți ani la rând mi-am privit tatăl cum 
reușea să își facă timp acasă să corecteze 
lucrări. De asemenea m-au emoționat relați-
ile pe care le-a avut cu elevii săi. După termi-
narea școlii, mulți veneau special să îi spună: 
„domnule profesor, mi-ați schimbat viața…, 
m-ați ajutat să răzbesc…, m-ați făcut să simt 
că sunt cineva, când eu știam că nu eram și 
vreau doar să vedeți ce am devenit”. 

Tata a murit la 48 de ani, când eu aveam 20 
de ani. Mi-au dat lacrimile când am văzut 
câți dintre elevii lui au venit să îl vadă pentru 
ultima dată. Lacrimile mele nu mai însem-
nau nimic pentru pierderea lui, ca tată, ci 
pentru  cât de mult contează să lași o moște-
nire prin relațiile cu cei din jurul tău. Aceste 
relații nu vor dispărea niciodată! Elevii lui 
au învățat cât de importante sunt acestea și 
faptul că le vor transmite din generație în 
generație. 

Putem susține mai multe relații? Absolut. O să ne placă toți 
cursanții? Bineînțeles că nu. Și știu că cei mai dificili elevi nu 
lipsesc niciodată, sunt mereu prezenți, acolo, să ne secătu-
iască răbdarea. N-o să ne placă toți, iar cei mai buni vin 
dintr-un alt motiv. E legătura. Sunt relațiile. Și, deși, nu ne 
vor plăcea toți, important e ca ei să n-o știe niciodată. Așa 
că, profesorii devin marii actori și actrițe. Venim la muncă 
atunci când suntem bolnavi, ascultăm de reguli care nu au 
sens și... oricum predăm. Predatul și învățatul ar trebui să 
aducă bucurie. Elevul nu are nicio vină dacă noi avem o zi 
proastă. Cât de puternică ar fi lumea dacă am avea elevi fără 
frica de a-și asuma riscuri, cărora nu le este frică să gândeas-
că și care au un model? Fiecare elev merită un model. Să fie 
oare o slujbă grea? Puteți fi siguri de asta. Dar nu este impo-
sibilă. O putem face, suntem profesori. Ne-am născut ca să 
schimbăm vieți.... Am auzit recent o comparație extraordi-
nară care spunea că un profesor este asemeni unui bijutier, 
care dintr-o rocă neprelucrată reușește să șlefuiască un dia-
mant.  

Unul dintre scriitorii mei preferați, Ralph Waldo Emerson, 
spunea „Nu merge unde te duce drumul, mergi pe unde nu 
există drum și lasă o urmă”. Este un citat care are menirea 
să inspire încrederea necesară. 

A fi profesor te învață mai presus de toate să fii OM. 

Iubesc oamenii și sunt mereu în contact cu ei. Mă identific 
cu verbul „a fi” sau „a exista” al elevului, de aceea căile prin 
care pregătirea cursanților este materializată în ISOP, din 
punctul de vedere al specializării mele de criminalist, sunt 
variate, instructive și captivante. Menirea mea este să-i înso-
țesc pe parcursul acestor primi pași în munca de polițist, să-i 
învăț să înțeleagă care este rolul, locul și misiunea lor în 
MAI.  

Indiferent în ce structură a ministerului lucrează, acești ti-
neri pleacă din ISOP cu noțiuni generale despre cercetarea 
la fața locului, expertiza medico-legală, amprentări de per-
soane și tot ce presupune meseria de criminalist. Cu toate 
astea, elevii mei sunt sub imperiul stresului atunci când vine 
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vorba să asiste la efectuarea unei necropsii în cadrul lecției, vizită pe care o desfășurăm împreună la Institutul Național de 
Medicină Legală. 

Despre Institutul Național de Medicină Legală, la venirea în ISOP, elevii mei știu puține lucruri – și acelea banale. Dar au 
fost, au văzut și au rămas uimiți: „Lăcașul morții" s-a dovedit a fi unul al științei, clădirea imensă ascunzând multe secrete. 
Asociat dintotdeauna cu moartea, cu suferința, cu violența, cu tot răul de pe lume, Institutul Național de Medicină Legală 
este un loc care sperie. Un loc unde nu-și dorește nimeni să fie nevoit să ajungă, pentru că, dacă ajunge, înseamnă că i s-a 
întâmplat ceva rău lui sau cuiva apropiat. Întreg domeniul medicinei legale are o aură de mister întunecat care, adesea, ge-
nerează o fascinație molipsitoare (vezi succesul filmelor documentare despre „forensic"). Eu am vrut ca ei să treacă dincolo 
de clișeele care le domină gândirea atunci când vine vorba despre sala de autopsie și acel vestit – deși de prea puțini văzut – 
„muzeu al ororilor". Au străbătut alături de mine și de profesorul universitar dr. Costescu Mihnea o clădire uriașă 
(intimidant de mare), au intrat în multe dintre multele ei încăperi, au vorbit cu cei care lucrează acolo și s-au convins: medi-
cina legală e cu adevărat un domeniu fascinant, dar este, întâi de toate și mai presus de orice, știință. 

Având în vedere dificultatea obținerii unei vizite într-o asemenea instituție, vreau să profit de ocazie să-mi exprim alesele 
mulțumiri conducerii INML, domnului dr. George Cristian Curcă, în special domnului dr. Costescu Mihnea pentru atenția 
sa deplină. De asemenea, le mulțumim pentru toate informațiile oferite cursanților noștri începând de la situațiile când un 
cadavru ajunge la INML, cauzele reale ale decesului persoanei, până la cel care avea să pună bazele primului institut de 
acest gen în România și, nu în ultimul rând, la istoria medicinii legale. 

Azi, când vine vorba de morți, medicina legală nu mai înseamnă doar autopsie, anatomie patologică, antropologie judiciară. 
Înseamnă și analize toxicologice de mare finețe, înseamnă analize histochimice - realizarea unor preparate de țesuturi, colo-
rarea și examinarea lor la microscop, înseamnă analize microbiologice complexe, înseamnă analiza genetică la un nivel 
avansat. Iar când vine vorba despre oamenii care au suferit, care au trecut prin întâmplări dramatice, aceștia așteaptă de la 
medicina legală descoperirea adevărului, dovedirea dreptății, pedepsirea vinovaților, alinarea suferințelor. Și toate acestea 
trebuie făcute cu metode fiabile, de mare acuratețe. Elevii mei s-au convins că INML-ul înseamnă mult mai multe lucruri 
decât credeau. Multă știință, multe specialități, multă muncă. Și, fapt rar când e vorba de fața ascunsă a unui lucru, în cazul 
INML-ului, latura ascunsă se dovedește mai frumoasă decât cea știută de toată lumea.  

Acum, când vă vorbesc de INML, mă gândesc la moarte. Moartea reprezintă o ușurare în cazurile în care efectiv nu mai 
există o altă soluție. Dar tot ea este o experiență prin care vom trece cu toții, mai mult sau mai puțin brutal. Am fost martor 
de-a lungul timpului la moartea a trei elevi de-ai mei care au ajuns pe masa de necropsie. Mi-am dat seama că suntem prea 
superficiali față de ceea ce simt cei de lângă noi, că am fost învățați să glumim și să ne fotografiem lângă cadavre și că am 
ajuns să fim la fel de reci ca ele, uneori.  

În dicționar, durerea este definită sec: fie 
„suferință fizică suportată de cineva”, fie 
„suferință morală, mâhnire, întristare”. 
În viața mea, durerea a îmbrăcat mult 
mai multe forme. Când am fost acolo, ca 
simplu observator al ei, când am empati-
zat atât cu familia elevilor mei decedați, 
cât și cu doctorul, când am știut că am 
trecut eu însumi prin acest calvar. As-
culți, observi și te identifici cu fiecare 
explicație medicală, cu fiecare întrebare 
adresată, cu fiecare moment de ezitare. 
Sunt experiențe care te schimbă. Care te 
fac să visezi la acea lume ideală, în care 
oamenii sunt mai buni și se opresc din a 
face rău înainte de a fi prea târziu. 

Oamenii mor în fiecare zi. Și, cumva, 
este mai simplu să asiști la o autopsie 
decât la examinarea unei victime în via-
ță. În primul caz, cadavrele nu mai sufe-
ră, nu le mai doare nimic. Lupta lor cu 
răul s-a terminat. Rămâne doar datoria legistului: să stabilească adevărata cauză a morții. E greu doar când e vorba de ti-
neri a căror viață a fost furată prea devreme și fără voia lor, de prieteni sau de  propria lor familie. Atunci te încearcă cel mai 
dureros sentiment de neputință în fața acestor îngeri, suflete nevinovate care nu au mai avut tăria să lupte. În cazul persoa-
nelor care solicită efectuarea unei expertize medico-legale, lucrurile încep să o ia razna. Cei care cer o examinare medico-
legală vin, de regulă, cu frică, anxietate și frustrare, pe lângă suferință fizică. Îi doare. Vocea le tremură când își spun poves-
tea. Toți sunt implicați. Sunt poate mama cuiva, poate tatăl cuiva și sigur copilul cuiva. Sunt necunoscuți. Depind de un 
certificat. Își pun trauma în mâinile doctorului, care nu este doar implicat, este și responsabil pentru viitorul pacientului 
său. Dar și pentru tragerea la răspundere a făptuitorului. Asta este destul de înfricoșător pentru oricine. Cei de aici trăiesc 
suferințe. Nu au timp să empatizeze prea mult, însă nu pot fi afectați. Au datoria să fie obiectivi, să nu se lase afectați și să 
fie corecți, pentru ca întreg sistemul care vine după ei să fie just. Aici se scriu povești și se nasc traume. Traumele dau toată 
lumea peste cap. Poate că e mai bine așa. Toată durerea și teama,tot ce ni se întâmplă ne fac mai puternici. Poate că trebuie 
să fim puțin dați peste cap ca să putem merge mai departe. Realitatea e înfricoșătoare. Viața e imprevizibilă și nimic nu este 
sigur. Așa cum le spun mereu și elevilor mei, „vă arăt moartea ca să apreciați viața”, la fel vă spun și vouă „trăiți clipa” și vă 
rog aveți grijă de voi! 

 Mulțumesc și vă îmbrățișez cu drag! 



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: 

lucia.tocaci@mai.gov.ro  

În literatură, cineva a spus că lumea întreagă e o scenă. 
Astfel, oamenii sunt actori, jucând mereu în altă piesă. Așa 
și noi, cele 13 persoane din cadrul Direcției Generale de 
Pașapoarte, am fost personajele unei frumoase piese: Cur-
sul pentru inițiere în carieră, care a debutat în data de 
24.04.2017, avându-l ca profesor și mentor pe domnul 
Gabriel Cătălin Butoi-Puț, un dascăl de o înaltă ținută pro-
fesională, dar și un OM în adevărata lui esență.  

Întâlnești în viață oameni de care te legi dincolo de cuvin-
te, oameni care văd în tine mai mult decât vezi tu și care 
iau decizia de a munci alături de tine până când și tu vei 
ajunge să descoperi acea parte din tine. Astfel, oră de oră, 
curs după curs, domnul profesor Butoi-Puț Gabriel Cătălin 
ne-a ajutat să aflăm informații noi din mai multe domenii, 
să asimilăm competențe noi, să ne descoperim noi interese 
profesionale, contribuind astfel fundamental la dezvoltarea 
noastră profesională și punându-ne în valoare pe fiecare. 
Ne-a dat dovadă de o pregătire profesională exemplară, de 
corectitudine, integritate, dar și de apropiere sufletească, 

toleranță sau înțe-
legere, trăsături 
mai rar întâlnite, 
mai ales la profe-
sori care aprofun-
dează domeniul 
criminalisticii, 
unul complet ne-
cunoscut nouă, 
angajați ai Direcți-
ei Generale de 
Pașapoarte.  

Printr-o bună tac-
tică și metode 
didactice potrivit 
alese, domnul 
profesor a reușit 
să ne facă să înțe-
legem materia 

predată și, mai important chiar, să ne atragă spre aceasta. 
Am descoperit, așadar, că un profesor bun este cel care 
face ca lucrurile grele să ți pară mai ușoare, fapt ce urma să 
ne fie demonstrat și prin lecția vizită desfășurată la Institu-
tul de Medicină Legală Mina Minovici, când, datorită ex-
plicațiilor și a bunei comunicări dintre profesor și elevi, am 
reușit să intrăm și să fim atenți la ceea ce a explicat medi-
cul legist. Am fost conștienți astfel că adevăratul profesor 
te învață din inimă, și nu din carte, iar felul de a fi al profe-
sorului este mai important uneori decât ceea ce predă, 
valoarea unui OM fiind cea care dăinuie. 

De aceea, pentru toate cele învățate, competențe profesio-
nale, dar și descoperirea calităților umane, îi suntem recu-
noscători domnului profesor Gabriel Cătălin Butoi-Puț. 
Mulțumim, domnule profesor! 

Agent Opincă Răduță Adina 
Direcția Generală de Pașapoarte 

Este bine știut că ora de criminalistică este ora de conjugare a spiritului cu via-
ța, că ține în ea șansa cursanților de a se împlini. Cursurile colegului meu sunt 
darul său către elevii institutului nostru. Coordonați cu pricepere și tact de tâ-
nărul lor profesor, elevii săi au pus în paginile experienței profesionale întrebă-
rile și răspunsurile lor asupra activităților științifice de la fața locului. Prietenii 
noștri cursanții sunt surprinși de suavitatea și hotărârea ce curg din felul de a fi 
a colegului meu, ce se dovedește un bun partener de dialog. Da, sunt aceiași 
cursanți care au emoții când răspund întrebărilor adresate de profesorul prie-
ten Cătălin. Pentru că acesta este colegul meu, un prieten. Un om care merge cu 
tine, pe același drum și nu mai ești singur. Binele pe care el îl face din prietenie 
este dincolo de eficiență și concurență. Nu poate fi măsurat, nu poate fi stabilit 
în statistici. Este mult mai profund, este ca un curent de aer cald, nevăzut, dar 
care se simte la țărmul unei lumi în care de prea mult timp oamenii au înghețat 
de frig printre oameni. Practic asta trebuie să învățăm cu toții, să devenim mai 
buni, și-atunci, bucățica de lume în care trăim va deveni o bucățică de lume mai 
bună! 

Comisar-șef de poliție Florin TICU 
Catedra Formare Profesională Continuă a ISOP 



F O R U M  I S O P  

Prof. univ. dr.  Tudorel Butoi –  

psiholog clinician principal –  

specialist în expertiza psiho-legală  

și în tehnica poligraf 

 
Pledoaria avocatului este constructul mental formal sub care 
substanța psihologică a apărării este indusă în conștiința com-
pletului de judecată a juraților, a publicului și a reprezentanți-
lor mas-media.  
Vehiculând materialul probator, avocatul va căuta să dea di-
sertației sale notele convingerii și certitudinii cu privire la o 
anumită stare de fapt și, respectiv, de drept, canalizând astfel 
soluția juridică într-un sens care are drept scop salvarea clien-
tului, mai degrabă decât aflarea adevărului. 
Din punct de vedere tactic, avocatul nu face nimic altceva de-
cât să-și transmită ideile, gândurile și convingerile prin meca-
nismul psihologic al sugestiei și persuasiunii unui adresant 
cunoscut, cu adresa precisă care este completul de judecată. 
Psihologia apărării se bazează pe arta de a vorbi, retorica, iar 
pe de altă parte, pe arta de a convinge (persuasiunea). În acest 
sens, pledoaria apărării îndeplinește funcțiile: 
1. Comunicativă:  
- adresându-se completului de judecată, avocatul face cunos-
cut, înștiințează asupra esenței legăturii în cauză, în fapt și în 
drept; 
- din punct de vedere psihocibernetic, nu se înțelege numai 
transferul de informație, deoarece e vorba de schimbul de me-
saje, iar completul va reacționa la informațiile primite; 
- scopul disertației este de a induce instanței de judecată ceea 
ce el vrea și, deoarece completul este format din oameni ce pot 
fi sugestionați, se obține efectul scontat; 
- comunicarea verbală umană este un complex de elemente în 
multiple și variate combinații; 
- transmiterea și receptarea mesajului în procesul apărării 
sunt tributare atmosferei din sala de ședință, tensionând emo-
țional climatul și dezbaterile; 
- o serie de factori perturbatori scad calitatea informațiilor 
transmise. 
2.  Cognitivă: 
- se absoarbe în prima, dar se particularizează prin exigențele 
proprii în raport cu inteligibilitatea, cursivitatea purtătorului 
mesajului cognitiv și limbaj. 
3. Reglatorie:  
- se referă la orientarea proceselor psihice persuasiv-cognitiv-
demonstrative în sensul orientării și reorientării atenției com-
pletului de judecată față de anumite elemente de fapt și de 
drept ale cauzei; 
- atunci când judecă instanța cauza, nu înseamnă că atunci ia 
cunoștință de ea, pentru că dosarul este studiat temeinic, ante-
rior, de judecători; 
- acolo se repune în discuție orală, contradictorie, probatoriul; 
- apărarea face reactivarea unor informații depozitate în min-
tea judecătorului, modelând reacțiile în funcție de scopul ur-
mărit de avocat; 
4. Emoțional - expresivă: rezidă în exprimarea conduitei parti-
cipative a apărătorului, atât prin atitudinea sa efectivă față de 

elementele în fapt și drept ale cauzei, prin utilizarea unor mij-
loace verbale, ele însele putătoare de informație în completa-
rea, sublinierea sau contrazicerea laturii semantice; 
5. Imperativ-persuasivă: 
- esențială în sensul realizării scopului apărării; 
- presupune capacitatea avocatului de a evidenția o acțiune de 
influențare asupra voinței, gândirii și personalității fiecăruia 
din membrii completului în timpul comunicării cu aceștia; 
- transformarea persuasivă determină impunerea pe cale ver-
bală a voinței apărătorului în sensul creării unei anumite con-
vingeri intime a completului de judecată, determinând mem-
brii să gândească cauza în fapt și de drept în sensul spiritului 
juridic al apărării; 
- se exercită în primul rând prin conținutul semantic al ple-
doariei, prin tehnicile și cultivarea înaltă a limbajului, iar mai 
ales prin jocul actoricesc, prin latura expresivă, inductiv-
emoțională a acestuia; 
- în ceea ce privește latura imperativă strictă, dacă avocatul nu 
își poate exprima în fața completului ordinul, amenințarea, el 
poate utiliza cu abilitate prevederea, invitația, cererea fermă, 
apelul, sfatul, propunerea, toate acestea acționând cu efecte 
notabile asupra completului de judecată; 
 Atunci când rostirea disertației este corectă, exactă, 
armonioasă, ritmată, acompaniată firesc de pauze, tăceri, ges-
turi, mimică, priviri, atitudini, acestea capătă valoare de inter-
pretare personală și putere de convingere, realizând catharsi-
sul clientului, întărind încrederea acestuia față de profesionis-
tul stăpân pe arta apărării. 
 
 Tehnici psihologice de convingere: 
1. Argumentația:  
- este acțiunea intelectuală, cu adresa cognitivă, rațională, prin 
care avocatul prezintă probe și dovezi legate prin raționamente 
care-i convin și pe care vrea să le transmită judecătorului, în 
scopul de a demonstra și convinge juriul și auditoriul de probi-
tatea punctelor de vedere; 
- scopul este cucerirea juriului, influențarea opiniilor, atitudi-
nilor și conducerea lor în sensul dorit de apărător; 
2. Persuasiunea: 
- a constituit singurul mijloc de influențare a opiniei altora ca 
proces psihologic; 
- din punct de vedere al avocatului, prin persuasiune se înțele-
ge: 
 - arta și puterea de a convinge pe cineva să facă un lucru, să 
adopte o concluzie, folosind argumente logice și afective; 
- avocatul este persuasiv cu juriul, cu auditoriul, cu clienții, cu 
colegii; 
- condiția este ca alături de capacitatea profesională a sa, să 
aibă aptitudinile de a transmite, de a implanta în mintea și în 
sufletul interlocutorilor judecăți de valoare/sentimente/trăiri/
principii care să-i deturneze de la propriile convingeri către 
scopurile apărătorului. 



Modalitățile cele mai frecvente utilizate în argumentație și persuasiune sunt: 
- explicația: - forma de argumentare simplă constând în expunerea clară a faptelor cu scopul de a fi bine înțelese și de a realiza 
la interlocutori convingeri asupra elementelor de fapt și de drept; 
- narațiunea: - prezentarea pe suport logic și de timp a evenimentelor; 
- descrierea: - prezentarea unor aspecte și caracteristici ale faptelor și împrejurărilor cauzei, într-un limbaj natural, inteligibil 
și credibil; 
- organizarea topică: - constă în abordarea fenomenului pe părți, pe segmente, prin ordonarea propriei gândiri, procedura de 
fapt, prin care, datorită contiguității și rezonanței mentale, avocatul poate obține ordonarea în sensul dorit a gândirii preșe-
dintelui de instanță; 
- clasificarea: - prin care se dă explicației o formă mai riguroasă, care presupune ordonarea faptelor, evenimentelor și acțiuni-
lor în funcție de criterii dinainte stabilite în raport cu efectul lor asupra completului de judecată, de regulă fiind lăsate la urmă 
aspectele cele mai pertinente; 
- comparația: - prin care se evidențiază asemănări și deosebiri dintre fapte, evenimente, fenomene, obiecte, cu scopul de a 
ușura înțelegerea și fundamenta convingerile judecătorului; 
- analogia: - o formă a argumentației care face apel la asemănarea a două aspecte, soluții sau evenimente judiciare în funcție 
de care se sugerează soluționarea unei situații terțe; 
- alternativa: - mijloc eficace de convingere care presupune posibilitatea avocatului de a prezenta aprecieri completului doi sau 
mai multe variante posibile în soluționarea cazului, toate în avantajul clientului său, lăsând la aprecierea juriului opțiunea 
alegerii; 
- deducția, inducția, implicația: - procese rațional-mentale, mecanisme ale gândirii ce servesc demonstrațiilor prin concluzii 
de la singular la plural, de la simplu la complex, de la speță la arbore. 
Din punct de vedere al tipurilor de apărători, ei pot fi strălucitori/raționali/umoriști/ prolicși.  
Practica ne arată că cel mai des întâlniți sunt: 
- apărători cu pledoarie structurată logic, ce pune accent pe capacitatea de a induce completului de judecată concluziile anali-
zelor/sintezelor/inducțiilor/analogiilor/deducțiilor sale, disertația sa fiind o cascadă de demonstrații asupra stărilor de fapt și 
drept, menită a subordona intereselor clientului sau convingerea intimă a instanței; 
- apărători cu pledoarie structurată afectiv, care pune accent pe mesajul persuasiv, pe invitarea completului și auditoriului de 
a trăi empatic sentimentele și situațiile, care face apel la suport vizual-auditiv-demonstrativ în care afectivul inundă capacita-
tea cognitivă, uneori paralizând-o în ceea ce privește demersul său spiritul critic. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

ACUZARE  Procuror-rechizitoriu      

   Indicii:   portret robot; 

 proces verbal al traseului 

câinelui de urmărire; 

  poligraf;  profiller crime                  

APĂRARE 

Avocat - d
iscurs/pledoarie   

- sesizarea;  

 proces verbal de CFL;   

  planșa foto;   

  identificarea categoriilor de urme; 

 corpuri delicte; 

 proces verbal de percheziție;  

 proces verbal de recunoaștere          
        

        
        

   

persoane, obiecte; 

 expertize, CTST-uri, expertize medico-

legale;  

 declarații martori, învinuiți, 
părți vătă-

mate; 

 proces verbal de confruntare; 

 înregistrări video-audio, fotografii fla-

grante; 

 proces verbal capcane chimice etc. 

         DUELUL  

           JUDICIAR 

PROBE 

INSTANȚA DE JUDECATĂ 
- deliberare 

- culegerea părerilor 
- opinie separată  

- convingere intimă 
- sentință 

- stabilirea  
- motivarea sentinței 



F O R U M  I S O P  

Ce știți despre ISOP? 

Știu că este o instituție ce organizează și desfășoară activități 
de formare profesională destinate personalului MAI. De ase-
menea, știu că inițiați și derulați parteneriate și proiecte cu 
diverși beneficiari și mă bucur că avem în desfășurare un astfel 
de parteneriat cu caracter profesional. În acest context socio-
economic european, serviciile asigurate de instructorii și for-
matorii dumneavoastră răspund mereu așteptărilor și exigen-
țelor unui sistem educațional modern, mereu deschis noilor 
provocări în domeniul formării profesionale a adulților. 

Care este legătura de cauzalitate dintre medicul legist 
și polițist? 

Eu consider că suntem o echipă și o consider așa pentru că am 
făcut multe gărzi de-a lungul carierei mele, iar deplasările la 
cazuri le făceam împreună cu echipa de poliție, așa că ne-am 
creat o legătură foarte bună cu aceia care sunt la servicii de 
intervenție la evenimente. 

În ce situații se face autopsie? 

La noi în țară există o legislație prevăzută de Codul de Proce-
dură Penală, care presupune că autopsia se efectuează atunci 
când moartea este violentă, suspectă sau de cauză necunoscu-
tă. În aceste trei situații, medicul curant care, în mod normal, 
uzual, ar trebui să scrie certificatul medical constatator al de-
cesului pacientului lui, nu are voie să elibereze certificatul me-
dical constatator și e obligat să anunțe la 112. La fiecare caz se 
deplasează echipa care este formată din polițistul criminalist și 
medicul legist, care cercetează cazul. În unele cazuri totul ră-
mâne în jurisdicția medicului de familie și se lasă un proces-
verbal de constatare la fața locului pentru medicul de familie, 
pentru a elibera certificatul de deces, iar la celelalte cazuri, 
care sunt mai multe, cadavrul se ridică pentru a fi efectuată 
autopsia, aici sau în serviciile județene de medicină legală, 
pentru că legislația e valabilă pentru toată țara. 

Ați vrut dintotdeauna să fiți medic legist? Nu v-a spe-
riat partea mai degrabă lugubră a meseriei? 

Ba da, sincer. Bineînțeles că m-a speriat. Nu am vrut dintot-
deauna să fac această meserie, nimeni nu vrea încă de pe băn-
cile școlii să se facă medic legist, dar, pe măsură ce intri la fa-
cultate și parcurgi tot mai multe specialități, pentru că ăsta e 
de fapt rolul facultății, să treci prin toate specialitățile, nu ai 
cum să devii medic specialist (stagiul de medicină legală e de 
două săptămâni de exemplu, stagiul de diabet e de o săptămâ-
nă, stagiul de urologie e de două săptămâni, stagiul de ORL e 
de două săptămâni, deci în timpul asta de două săptămâni nu 
ai cum să fii foarte bun în toate, dar măcar treci prin toate, în 
așa fel încât, la sfârșitul facultății, să parcurgi tot corpul uman 
de sus până jos). Așa, parcurgându-le pe toate, stagiul de me-
dicină legală mi s-a părut foarte interesant și la sfârșitul facul-
tății mi-am dorit să fac medicină legală. 

De ce vă place medicina legală? 

Mi s-a părut foarte interesantă, în primul rând, pentru că poți 
să stabilești cauza morții unei persoane. Am văzut cum, în toa-
te specialitățile, medicii se luptă, cât timp persoanele sunt în 
viață, să le trateze, să le stabilească un diagnostic. Totuși, foar-
te mulți pacienți decedează. De multe ori am auzit în clinica de 
neurologie, de urologie, „nu știm ce a avut”, „nu știm ce s-a 
întâmplat”, „ar fi trebuit să meargă bine, dar ceva s-a întâm-
plat”, și atunci treaba asta mi-a rămas în cap și mi-am zis că eu 
aș putea să fiu acela care aș putea să știu ce s-a întâmplat și 
asta se poate face numai la medicină legală. Așa m-am gândit 
când am terminat. Apoi a fost și o abordare personală pentru 
că fiecare își caută un loc unde crede că este mai potrivit: fie 
într-o ramură care e una clinică de prim contact de chirurgie 
sau cardiologie să zicem, fie într-o ramură de biochimie, de 
laborator, de radiologie, în sfârșit, și m-am gândit că medicina 
legală mi se potrivește, dacă mă gândesc la mine, personal. 

 



Vedeți oamenii prin alt filtru decât cel obișnuit, 
după o zi de muncă aici? 

… Sincer să fiu, m-am gândit foarte puțin la asta, de asta am 
și ezitat… Mă gândesc foarte mult la cei pe care îi examinez 
eu, mă refer atât la persoanele decedate cât și la cei care 
sunt în viață, la cei care vin la camera de gardă, fie loviți de 
mașini, fie bătuți sau violați. Presiunea psihologică cea mai 
mare este în cazul persoanelor decedate. Gândul meu a fost 
întotdeauna pentru acestea, nu și pentru făptuitori, mai ales 
că nici nu știm cine sunt aceștia întotdeauna, nu știm exact 
împrejurările în care s-au produs lucrurile, adică pot fi acci-
dente, pot fi omoruri etc. E complicat de știut. Mai sunt 
niște excepții când sunt crime, și atunci, în mod evident, 
când vezi victima înjunghiată de 40 de ori, te gândești în 
timp ce faci examinarea, ce stare psihică trebuie să fi avut 
celălalt, de exemplu, să își lovească mama de 40 de ori. În 
general, toată preocuparea noastră este pentru persoana 
decedată și nu avem cum să nu ne gândim că aceste persoa-
ne, ieri, aveau planuri de viață, aveau o activitate, o listă 
pentru ziua de mâine, când acest „mâine” nu mai există. 
Uneori sunt aduși îmbrăcați frumos, în costum și noi îi ve-
dem așa. Este întradevăr șocant și te marchează. Te face să 
te gândești că nimic nu este sigur, că este bine să trăiești 
fiecare clipă a vieții, să îi dai valoare și în același timp să 
trăiești până în ultima clipă cu responsabilitate astfel încât, 
dacă se întâmplă ceva, să ai lucrurile frumos încheiate și în 
ordine, să nu fie o viață haotică în care să lași un om cu tot 
felul de lucruri neîmplinite. La asta ne gândim mereu și ne 
marchează mai ales atunci când vedem oameni foarte tineri 
sau copii… este un lucru dramatic. Mă gândesc la cazul Co-
lectiv, care le-a avut pe amândouă, adică și violența incredi-
bilă a decesului și tineri… atâtea destine frânte. Deci, asta e 
ceea ce ne face să ne gândim tot timpul. Mai puțin la ce s-a 
întâmplat, cum de au ajuns ei în împrejurarea aceea. Asta 
este foarte departe de noi, nu ne gândim la asta. 

Vă influențează meseria în relația cu oamenii? Cum 
vă simțiți când plecați de la serviciu? 

În general suntem cât se poate de amabili. Adică nu ne înră-
im. Apropo de ceea ce am spus, sunt un om liniștit, calm, nu 
sunt conflictual pentru că uneori nu mai avem timp să în-
dreptăm lucrurile, să facem bine. Cât ne putem controla, să 
ne păstrăm echilibrul. Asta nu înseamnă că nu sunt medici 
legiști care se enervează sau polițiști care își ies din pepeni. 
Am observat totuși că polițiștii sunt foarte calmi de felul lor 
și atunci când interacționăm cu ei au întotdeauna o glumă 
pe buze, deci se încearcă să fie o atmosferă de lucru cât mai 
relaxată. 

În alegerea meseriei de medic legist, tinerii stagiari 
nu sunt speriați de partea morbidă a meseriei? 

Am avut câțiva care s-au retras, vreo trei sau patru în aproa-
pe zece ani, ceea ce, la un rulaj de aproximativ 40 de rezi-
denți în zece ani, înseamnă un procent relativ mic, deci ma-
ximum 10%. În general, ei vin cu această opțiune clară, lă-
murită, știu în ce se bagă și știu dacă sunt în stare sau nu. 
Nu descoperă specialitatea după ce au ales, ci în timpul fa-
cultății. Există niște perioade de formare profesională, în 
fiecare vacanță, timp în care studenții fac practică în spitale, 
trec prin toate secțiile, ca să vadă concret cum se îmbracă, 
cum vorbesc, care e atmosfera și specificul, să înțeleagă 
dacă se potrivesc sau nu se potrivesc cu această specialitate. 
Așadar toți ajung și la noi în aceste vacanțe, apoi vin și în 
perioada de stagiu, în anul șase, care e obligatorie și astfel 
apucă să treacă cel puțin o dată sau de două ori. Sunt puțini 
cei care renunță la specialitate. 

Există și o latură hazlie a meseriei dumneavoastră: 
cinstea fetei confirmată de documentul medicului 
legist. Se mai întâlnesc astfel de cazuri în zilele 
noastre? 

Da. Există! Suntem o țară balcanică sau la limita balcanilor. 
Aceste valori ale societății tradiționale încă mai există și la 
noi. Și se probează acest lucru, virginitatea, aproximativ doi 
la sută din examinările medico-legale pe persoanele în via-
ță, din toată țara, sunt pentru această dovadă. Motivul: fie 
că fata a lipsit de acasă toată noaptea, fie că uneori vine ca 
solicitare înainte de căsătorie, este mai rar în ultima vreme, 
dar continuă să fie. Doi la sută reprezintă „confirmări ale 
stării de virginitate” în mod pașnic. Abuzul sexual intră la 
alt capitol și reprezintă aproximativ patru la sută din tot ce 
se examinează. Așa că șase la sută este un procent ce se exa-
minează pe o persoană în viață din punct de vedere medico-
legal. 

Circulau, la un moment dat, tot felul de legende, 
cum că s-ar fi trezit din „moarte” cadavrele la IML. 
Este adevărat? 

Nu, slavă Domnului, aici, nu. Dar în unele 
morgi de spitale din țară s-a întâmplat asta. 
Nu numai la noi în țară, se întâmplă și în 
alte părți. Pentru aceasta, există o regulă pe 
care toate serviciile medico-legale o aplică 
și anume că, toate persoanele decedate care 
vin să nu fie băgate imediat în frigider, ci să 
fie lăsate câteva ore în sala de așteptare. 
Este o regulă veche de zeci de ani de zile în 
tot sistemul medico-legal din lume. Există 
posibilitatea de confuzie. Există acea stare 
care se numește „moarte aparentă”. E o 
stare a viului, persoana e în viață, numai că, 
aparent, pentru lumea care se uită, dar care 
nu este de specialitate, pare decedată pen-
tru că nu are tonus muscular, are o paloare 
accentuată, semnele vitale (respirația și 
pulsul) sunt absente. Cu toate acestea, per-
soanei îi bate inima, respiră foarte rar și are 
și activitate nervoasă, deci cerebrală. Astfel 
de experiențe se întâmplă, de exemplu, 
după electrocutare (dacă supraviețuiește) 
sau după hipotermie (scoaterea de sub ză-
padă, de sub avalanșă), dar și după intoxi-
carea cu substanțe deprimante ale sistemu-
lui nervos. Aparent este mort și, dacă din 
greșeală, îl băgăm la frigider, atunci acest 
lucru poate să îi fie fatal. Evenimente de 
genul acesta s-au întâmplat cel mai adesea 
acasă la oameni. Fără să ajungă sistemul 
medical la ei. Familia se pregătește pentru 
deces. Îi pune în sicriu, pe masă, fac acele 
ritualuri, din fericire îi țin 48 de ore, timp 
în care mortul își revine. Fiecare decedat 
are două examinări: prima când intră în 
spital și a doua când este introdus în frigider. Medicul nu 
are voie să îi dea certificatul de deces dacă nu are sigur sem-
nalmentele cadaverice, adică rigiditate, lividități care sunt 
destul de ușor de observat. Medicina legală este o materie 
obligatorie încât toți doctorii, indiferent de specialitate lor, 
ajung să învețe aceste lucruri și noi insistăm foarte mult pe 
ele. Există și excepții de la regulă. De exemplu lipsa rigidită-
ții este prezentă în două situații: fie sunt copii mici, foarte 
mici, până într-o lună, copilul nu devine rigid, sunt niște 
mecanisme care împiedică rigidizarea lui, și la cei care sunt 
intoxicați cu ciuperci.  

Există „malpraxis” în medicina legală? 

Da, există, de asta medicii legiști sunt obligați să-și facă 
asigurare de malpraxis, de fapt, orice medic în baza legii 
sănătății este obligat să aibă asigurare de malpraxis, pentru 
că altfel nu i se eliberează dreptul de liberă practică, iar me-
dicul legist are nevoie de liberă practică pentru că la camera 
de gardă vin și pacienți care au nevoie de certificate medico-
legale, iar medicul emite astfel de documente legale și medi-
co-legale, le semnează și le parafează. Dar, dincolo de pre-
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vederea aceasta legală a sănătății, există mal-
praxis în medicina legală pentru că malpraxis-ul 
presupune o neglijență în urma căreia se produ-
ce un prejudiciu asupra pacientului respectiv. 
Dacă medicul legist scrie mai puțin decât constată și asta 
aduce un prejudiciu asupra persoanei respective, constituie 
malpraxis, dincolo de faptul că poate constitui și fals și uz de 
fals, și este o problemă de natură penală. În același timp, 
dacă medicul legist are o persoană de examinat care este în 
viață și care spune că e primul medic la care a venit, pentru 
că medicul legist are obligația să îl întrebe dacă a mai fost 
văzut înainte de un alt doctor specialist, în urma constatărilor 
făcute asupra pacientului, medicul legist are obligația sa îl 
trimită la un medic specialist ca să-l examineze, ca ulterior 
aceasta să nu decedeze. Dacă nu s-ar proceda așa, asta ar 
duce la deteriorarea stării de sănătate, culpa fiind a medicului 
legist și constituie malpraxis.   

În perioada comunistă exista pedeapsa capitală. Me-
dicul legist trebuia să asiste la execuție. Ați asistat în 
calitate de medic legist la vreo execuție? 

Din fericire n-am asistat. În primul rând, eu sunt medic legist 
din 1992, înainte de 1989 eram în facultate, însă pe vremea 
noastră, a generației mele, nu exista examen de specialitate, 
timp de 7 ani s-au sistat toate examenele de specialitate de 
intrare în oraș, pentru ca toți medicii să meargă la țară. Așa 
încât, n-am putut să-mi aleg specialitatea și, deci, am intrat 
în specialitate puțin mai târziu decât colegii mei. În 1992 
când mi-am început meseria, pedeapsa capitală era abolită. 
Eu personal nu cred c-a fost o idee bună pedeapsa capitală, 
acum, în contextul UE pedeapsa capitală este abolită în în-
treaga Uniune Europeană și România este afiliată și armoni-
zată cu valorile europene care au stat la baza abolirii pedepsei 
capitale. Medicul nu ar trebui, din punct de vedere legal, etic, 
moral dar și deontologic, să asiste moartea. El trebuie să asis-
te numai viața. Medicul este construit ca să lupte pentru viața 
pacientului, nu pentru a-l ucide. În pedeapsa capitală, chiar și 
în America, unde pedeapsa capitală este admisă în unele sta-
te, nu este un medic cel care asistă execuția, ci un asistent 
medical. Asistentul medical este cel care administrează sub-
stanțele chimice sau care pregătește scaunul pentru electro-
cutare. Medicul legist este cel care certifică dacă persoana a 
decedat sau nu. E un subiect delicat, sensibil. Părerea mea 
este că pedeapsa capitală n-ar trebui să existe deloc și-atunci 
nici asistentul medical, care la rândul lui are un ghid deonto-
logic prin care trebuie să facă tot ce poate ca să asiste pacien-
tul cu scopul de a trăi, nu încalcă norma etică pe care o jură 
ca asistent medical. Acesta este unul din motivele pentru care 
Colegiul medicilor de la noi din țară, Asociația medicală, la 
nivel internațional, interzic medicilor să asiste sau să dea 
concursul oricărei proceduri care presupune infirmitatea sau 
execuția unei persoane. Au fost făcute filme pe tema aceasta, 
în relație cu lagărele de concentrare și cu al doilea război 
mondial, în care medicii, știind că le este interzis să fie pasivi 
în momentul în care oamenii sunt abuzați sau uciși, au luat 
atitudine în masa de deținuți în care se aflau și la rândul lor 
au sfârșit la fel de rău precum aceștia.    

În cazul Râmaru, se știe că și tatăl lui a fost implicat 
într-un episod similar. Se poate vorbi de o moștenire 
genetică? 

E periculos să spun așa ceva. Nu cred să fie o moștenire gene-
tică, poate să fie o înclinație spre violență, spre un abuz. Co-
piii reacționează rău la abuzul pe care-l văd în timpul cât sunt 
copii. Copilul, neavând discernământ, deși o apără pe mamă, 
se apropie ca și comportament de tată. Copii martori ai abu-
zurilor repetate în familie, în proporție de 80 % vor deveni în 
familiile lor abuzatori, având un model inconștient al tatălui, 
deși toată copilăria lor s-au luptat să-și apere mama - victimă 
a abuzului. Copil care este martor al abuzului, trebuie consili-
at psihologic, nu doar mama. În varianta corectă se consiliază 
toată familia, agresorul, dar cu precădere mama și copilul. 
Dar asta nu înseamnă că există o genă a răului inscripționată 
în genomul tatălui, pur și simplu este o lecție de viață pe care 
nu știe în acel moment cum s-o interpreteze, iar în final se 
produce o traumă ireparabilă în sufletul acestui copil.       

S-a întâmplat să aveți pe masa de autopsie 
pe cineva apropiat?  Cum te simți când faci 
autopsia celui mai bun prieten? 

Slavă Domnului, nu! Dar sunt colegi care au avut astfel de 
cazuri și au avut dificultăți în a efectua autopsii la copii, fete 
tinere care urmau să se căsătorească, și-atunci au solicitat 
intervenția altui coleg să facă autopsia.  

Morții „vorbesc”? 

Da, „vorbesc”. Ăsta este și rolul pe care-l avem noi medicii 
legiști, acela de a face o examinare atentă a cadavrului, ur-
mând să recompunem mental activitatea infracțională a auto-
rului faptei sau circumstanțele în care s-a produs decesul. 
Orice medic legist face asta, încearcă să-și imagineze ca într-
un film, cadru cu cadru, ce s-a întâmplat. Nu este ceva static. 
De multe ori solicităm informații polițiștilor care anchetează 
cazul, pentru a ne face o părere cât mai exactă a ceea ce s-a 
întâmplat la fața locului. Cred că ăsta este lucrul important 
legat de medicina legală, pentru că oamenii aceștia, care sunt 
victimele unor nedreptăți, cred eu că își găsesc liniștea după 
ce li se face dreptate. Și dacă noi putem aduce puțină lumină 
în aceste cazuri, atunci este un lucru foarte bun pentru ei.  

Vedeți răutatea din oameni în meseria dumneavoas-
tră prin prisma cazurilor morților violente pe care le 
rezolvați, zi de zi. Nu vă revoltați? 

Mă revolt, normal că mă revolt, dar nu mă gândesc întotdea-
una la făptuitor, pentru că nu știu cine este el și în ce împre-
jurări s-a produs fapta. În schimb, mă revoltă cazurile în care 
sunt uciși oamenii cu sălbăticie, pentru că nu înțeleg cum 
anume un astfel de om devine complet sălbatic cu o altă per-
soană. Îmi produce o stare de revoltă și supărare. Pe de altă 
parte, mă gândesc că făptuitorul, care este reținut, va solicita 
cercetarea discernământului în raport cu fapta sa sau, dacă 
este bolnav, solicită întreruperea pedepsei pe caz de boală. 
Este frustrant când vezi că oameni liberi din România nu 
beneficiază de toate consultațiile și tratamentele de care omul 
acesta, care a săvârșit o faptă de o cruzime fără margini, be-
neficiază.  

Ce le-ați spune tinerilor polițiști care se pregătesc la 
ISOP? 

În primul rând să vină să urmeze cursurile din cadrul ISOP. 
Mă bucur mult că există această colaborare între instituțiile 
noastre, pe care mi-aș dori s-o reînnoim. Este benefic de am-
bele părți să cunoaștem problemele cu care ne confruntăm. 
Cursanții dumneavoastră să fie interesați de această lecție 
vizită pe care o desfășurați în cadrul instituției noastre, să 
putem purta discuții cu ei care să fie neoficiale, exact ca între-
bările pe care mi le-ați adresat, să putem cu ajutorul specia-
liștilor noștri să lămurim toate aspectele legate de activitatea 
INML-ului! Tot lor, cursanților dumneavoastră, le transmit 
să respecte drepturile omului, să nu uite de existența pre-
zumției de nevinovăție. Să își păstreze zâmbetul și umorul, 
pentru că a fi polițist este o meserie grea, toată activitatea 
polițistului se desfășoară cu fapte, de multe ori îngrozitoare, 
dar asta nu înseamnă că marea majoritate a vieții produce 
fapte rele, care sunt mai puține ca faptele bune, și-atunci 
profilul profesiei, fiind încărcat de această presiune psiholo-
gică, el trebuie să fie mereu în echilibru pentru a nu ceda 
acestei presiuni. Se cheamă în engleză sindromul ”burnout”, 
adică te consumă pe interior până te arde complet și nu mai 
rămâne nimic din persoana respectivă, lucru care poate face 
ca el, polițistul, să își piardă echilibrul. Deci, le urez să își 
păstreze echilibrul! Vă mulțumesc! 

 

Interviu realizat de Lucia TOCACI și  
Gabriel Cătălin BUTOI-PUȚ 



Artele marțiale, indiferent cărei culturi îi aparțin (Chinei, Japoniei, Indiei etc.) 
reprezintă un mod de a trăi și un izvor nesecat de înțelepciune, de învățăminte 
asupra felului în care ar trebui abordată viața, chiar dacă, pășind pe cărările vieții, 
ne atingem obiectivele propuse pe diverse căi... 

Dacă pe piscurile sau vârful unui munte se ajunge pe mai multe căi, arta marțială 
poate fi una dintre acestea. 

Dintre multitudinea de concepte care vizează șlefuirea continuă a sistemului 
psiho-fizic, urmărite de orice  practicant real care năzuiește spre perfecțiune, tre-
când de la stadiul grosier al artei (care face referire la tehnica brută – și uneori 
brutală!) la subtilitate, ne vom referi aici la mushin și zanshin.  

Mushin reprezintă o stare de aparentă relaxare, fără niciun fel de fixare pe ceva 
anume, cu deschidere spre abordarea oricărui lucru, aidoma reflexiei unei oglinzi. 

Zanshin, confundat adesea de către profani cu agitația, este acea stare de vigi-
lență și/sau alertă controlată a practicantului prin care energia psiho-fizică are 
menirea să fie canalizată constant spre realizarea unui obiectiv, înainte de produ-
cerea acestuia, în timpul manifestării lui și după ce situația s-a consumat. Consi-
derăm că aceste concepte sunt absolut necesare (și) cadrelor M.A.I., iar ele apar 
ca urmarea a unui efort constant depus în vederea perfecționării condiției psiho-
fizice.   

Vom evidenția cele de mai sus prin intermediul unei pilde minunate din lumea artelor marțiale: Legenda pisicii bătrâ-
ne. 

Se spune că, undeva, într-un sat din Japonia medievală trăia un renumit maestru de arte marțiale. Faima măiestriei lui 
depășise demult granițele provinciei unde își ducea traiul, ba chiar și granițele Japoniei. Deși avea un număr destul de 
mare de discipoli, era respectat și iubit, Maestrul era nefericit: de o bună bucată de timp, era sâcâit de un șoarece care 

se încăpățâna să nu părăsească modesta locuință și chiar dojo-ul maestrului (Sala de antrenament în arte marțiale). 
Orice stratagemă aplicată dădea greș! Bătrânul Maestru 
a pus curse, a cumpărat nenumărate pisici mai mult sau 
mai puțin renumite în lupta cu  șoarecii, mai mult sau 
mai puțin viguroase, degeaba! șoarecele nostru nu cădea 
în nicio cursă. 

Într-o zi, Maestrul află cu totul întâmplător de existența 
unei pisici bătrâne într-un sat apropiat. Fără să mai stea 
pe gânduri, s-a deplasat în satul vecin de unde a luat 
pisica și a adus-o acasă; era mai mult decât bucuros că 
va scăpa de nedoritul și sâcâitorul musafir! 

Dar, stupoare! Pisica moțăia sau dormea de-a binelea 
toată ziua.  

Ba chiar, șoarecele a devenit mai îndrăzneț și mai sâcâi-
tor: apărea și își făcea veacul pe oriunde nu te așteptai, 
se plimba pe sub botul pisicii bătrâne, ronțăia tot ce în-
tâlnea... 

Bătrânul Maestru era în culmea disperării; se părea că 
ultima sa speranță de a prinde șoarecele se năruise. 

Dar, într-o zi, pe când rozătorul nostru își făcea numărul prin preajma pisici adormite, aceasta, cu o zvâcnitură neaș-
teptată îl înșfăcă, punând capăt unei perioade de teroare foarte îndelungate! 

Morala: 

O pregătire reală, asiduă și îndelungată, constituie cerința succesului în orice domeniu de activitate. 
Nu falsa bravură, nu falsa etalare și/sau afirmare a unor calități lipsite de eficiență duc la performan-
țe notabile, ci perseverența și seriozitatea! 

Cadru M.A.I. sau  simplu cetățean, trebuie să cultivăm neîncetat cele două stări de care am vorbit în 
preambulul lucrării de față, pentru a fi siguri că menirea noastră va fi asigurată cu succes oricând și 
în situații din cele mai variate... 

 

Cms-șef dr. Doru GALAN 
Instructor specialist ISOP 

Antrenor emerit 



F O R U M  I S O P  

În fiecare an, la 25 Decembrie, întreaga Creștinătate 

prăznuiește Nașterea Domnului și Mântuitorului nostru 

Iisus Hristos.  

Este ziua în care profețiile Vechiului Testament se împli-

nesc, când Răscumpărătorul mult așteptat în poporul 

ales apare în lume. Este ziua în care, Cel ce S-a născut 

din Tatăl mai înainte de veacuri, se înomenește, 

întrupându-Se din Sfânta Fecioară Maria. Hristos -  Om 

adevărat și Dumnezeu adevărat - se naște pe pământ pentru 

noi și pentru a noastră mântuire, pentru a ne scăpa din lan-

țurile păcatului și ale morții. Dumnezeu fiind, S-a golit pe 

Sine și S-a înomenit, pentru a ne cuprinde pe noi, pe toți, în 

El - întreaga fire omenească este cuprinsă în Mântuitorul, 

pentru ca să fie recapitulată și răscumpărată prin moarte și 

Înviere.  

Deși Dumnezeu fiind, S-a pogorât pe pământ la cele mai de 

jos: nașterea Sa a avut loc în cel mai sărăcăcios sălaș – ies-

lea din peștera din Betleem, traiul Său - atât printre săracii, 

cât și printre avuții vremii – cu scopul câștigării lor pentru 

mântuire, vinderea Sa pe 30 de arginți – prețul unui rob, 

îndurarea pătimirilor și moartea pe cruce - precum cei din 

urmă sclavi. Și toate acestea, pentru ca și cel din urmă om 

de pe pământ să aibă calea deschisă către mântuire; să nu 

poată spune nimeni că fiind sărac sau nevolnic nu se poate 

mântui. Căci mântuirea în Hristos nu este rezervată doar 

unor categorii etnice, politice, sociale sau culturale, ea este 

posibilă tuturor. Calea ne este deschisă prin Nașterea lui 

Hristos, iar mântuirea prin jertfa Sa pe cruce, prin moartea 

și Învierea cea de a treia zi. Astfel am primit mântuirea 

obiectivă – pentru toți reprezentanții neamului omenesc. 

Iar mântuirea subiectivă este cea a fiecărei persoane, la 

care lucrăm fiecare în parte, cu ajutorul Duhului Sfânt pri-

mit în ziua intrării în Biserica lui Hristos: prin Sfântul    

Botez, Sfânta Mirungere și Sfânta Împărtășanie. Duhul lu-

crează în fiecare și numai de acceptarea și truda fiecăruia 

depinde mântuirea sa. Avem în ajutor mijloacele lăsate de 

Mântuitorul Hristos Bisericii Sale: Sfintele Taine - prin 

acestea, credinciosul trăiește în Biserică, participă la viața și 

la activitatea ei. Și toți credincioșii la un loc formează acest 

organism viu, Biserica, al cărei cap este Însuși Mântuitorul 

nostru Iisus Hristos. 

În zilele noastre, freamătul credinței este mai estompat ca 

altădată. Nu mult înainte, oamenii participau cu mult suflet 

la întreaga viață creștină și, mai ales, la Praznicele Împără-

tești. Întâmpinarea Nașterii Domnului sau Crăciunul – așa 

cum este numită această sărbătoare în popor, se făcea, și ar 

trebui să se facă și astăzi, cu mai multă pregătire sufletească 

și trupească. Postul, care pregătește praznicul, este perioada 

de urcuș duhovnicesc, de primenire a omului până în stră-

fundurile sale. Simpla abținere trupească de la unele ali-

mente nu poate să dea roade; ea trebuie însoțită de o adân-

cire a fiecăruia în interior: o curățare sufletească prin con-

știentizarea stării de cădere, urmată de căința care se naște 

din această conștientizare, spovedania faptelor, cuvintelor 

Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru,  

răsărit-a lumii lumina cunoştiinţei.  

Că întru dânsa cei ce slujeau stelelor  

de la stea s-au învăţat să se închine Ţie,    
Soarelui dreptăţii, 

 şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de 
sus,  

Doamne, slavă Ţie! 

(Troparul Nașterii Domnului) 



și a gândurilor la duhovnic, urmate de îndeplinirea canonului de îndreptare și toate încununate de primirea Sfintei Împărtă-

șanii. Nerepetarea greșelilor trecute și urcușul permanent pe calea faptelor bune ne înalță către mântuire.  

E adevărat că în lumea de astăzi tentațiile parcă sunt mai multe, iar timpul e parcă mai puțin. Fiecare vrea să trăiască mai 

confortabil, aspiră spre un loc de muncă mai bun, vrea să nu-i lipsească nimic din noile cuceriri ale tehnologiei etc. Dar pen-

tru toate trebuie bani, care, în cel mai bun caz, înseamnă un efort de muncă mai mare, stres și timp alocat peste măsură, iar 

valorile familiale trec în plan secund. Și tocmai lupta pentru asigurarea unui standard mai înalt pentru familie îl depărtează 

pe om, în general, de familia sa, și, în special, de rostul său în viață – mântuirea sa! 

Gândul de la acest rost al vieții este, în special în această perioadă, distras de mania vânzărilor și cumpărăturilor pentru săr-

bători. Nu este domeniu al comerțului în care să nu apară ,,mari reduceri de preț” și nu este agenție, zonă turistică, cabană, 

pensiune sau hotel care să nu îmbie doritorii – în țară sau străinătate. Cu cel puțin o lună înainte orașele, de la mic la mare, 

sunt inundate de lumini și brazi împodobiți, iar așa-zisele ,,colinde”, în fapt simple cântece cu tentă ,,de sezon”, sunt perma-

nent în auzul trecătorilor. ,,Târgurile de Crăciun” apar ca ciupercile, oferind peste tot aceeași marfă, în cea mai mare parte 

adusă de peste graniță, iar cele culinare sunt prezente și acum cu aceeași marfă oferită în orice sezon: sarmale, colaci secu-

iești, ,,porcării” ardelenești etc. Și unii ar crede că ar trebui să ne regăsim și noi în toată această ,,magie a Crăciunului” – care 

prin simpla rostire arată non-sensul și îndepărtarea de creștinătate. O privire asupra acestor doar simple decoruri vădește 

superficialitatea lor, lipsa de sens și măcar de simbol, lipsa oricărei legături cu adevărul Nașterii Domnului – care ar trebui 

prăznuită acum. Iar familia (care ar trebui să se adune și să se regăsească acasă pentru primenire, pentru a repeta colindele 

străbune, pentru a împodobi casa și a pregăti bucatele tradiționale) se găsește în aceeași alergătură, mereu pe ultima sută de 

metri, în a cumpăra tot mai mult și mai divers (cumpărături în exces, care sfârșesc în mare parte, după, la tomberon...). Tih-

na omului și a familiei a dispărut! 

Apropierea Crăciunului trebuie să ne fie nouă, tuturor, un motiv de adâncă meditație asupra rostului vieții noastre pe pă-

mânt, asupra posibilității reale de mântuire și asupra efortului nostru în ajungerea acesteia. Dincolo de tot festivismul co-

mercial actual, Crăciunul este, așa cum am arătat, un praznic cu profunde semnificații. Trebuie să gândim mai mult la aces-

tea și să ne desprindem din febra consumistă care ne acaparează timpul și mintea, nelăsând inima să bată și cugetul să aspi-

re spre Hristos, spre mântuire. Căci lumina stelei de la Betleem ne călăuzește acum pașii spre peștera Nașterii, întruchipată 

în arhitectura creștin-ortodoxă de proscomidiarul 

bisericii zidite - locul în care preotul pregătește 

darurile aduse la Sfântul Altar de credincioși, 

pomenind pe toți cei vii și pe toți cei adormiți în 

Domnul, scriși în pomelnicele aduse. Pentru că 

doar în Sfânta Liturghie are loc comuniunea viilor 

cu cei adormiți, care, împreună, formează Biserica 

lui Hristos. Are loc încă o dată o recuperare a 

noastră spre a fi cuprinși în Hristos, spre mântui-

re. Și astfel, lipsa de la Sfânta Liturghie, mai ales 

într-o zi atât de însemnată, înseamnă o pierdere 

grea în urcușul fiecăruia, o ratare a unei întâlniri 

cu membrii comunității creștine și încă o ratare a 

întâlnirii cu Hristos.  

E timpul deci să călcăm cu nădejde și cu dragoste 

pragul bisericii, pentru a ne mărturisi duhovnicu-

lui, pentru a vorbi cu noi înșine, pentru a ne îm-

păca cu toți, pentru a trăi bucuria comuniunii în 

Biserică și în familie, retrăind în adevărata tradi-

ție. 

Sfânta Naștere a Domnului și Dumnezeului și 

Mântuitorului nostru Iisus Hristos să aducă tutu-

ror lumină în suflet, nădejde și pace, bucurii și 

împliniri duhovnicești! 

      

 Pr. Gruia-Mihail ZAMFIRESCU 

Biserica Izvorul Tămăduirii –  

Mavrogheni, București 
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