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Comisar-şef Aurelia RĂDUȚ
Șefa catedrei „Management şi Legislaţie”
Promovat sau blamat, iubit sau detestat, de
interes
sau
indiferent,
subiectul
„schimbare” se află de multe ori pe buzele
noastre. Că vorbim despre schimbări la
nivel managerial sau poate de cele la nivel
organizațional și poate, nu în ultimul rând,
de cele la nivel personal, fiecare dintre noi
s-a confruntat, măcar o dată în viață, cu o
schimbare. Ce a adus fiecăruia, cum a
perceput-o și ce a simțit fiecare sunt alte
subiecte de discuție, care nu fac obiectul
acestei... picături… de text. Ceea ce doresc
să subliniez este actualitatea termenului. Pe
cât de vechi, pe atât de nou.

convingeri personale deloc analizate. Sunt
ochelari cu lentile aburite, care ne pot da
senzația că știm cum sunt cei de lângă noi,
că avem acces la ceea ce simt, la motivele
pentru care fac sau nu fac lucruri.

pe care le și vizualizezi, și abia apoi treci la
următoarea.

E ca în înțelepciunea populară care ne
transmite metaforic faptul că vezi mai bine
„paiul din ochiul vecinului decât bârna din
ochiul tău”. Și, pentru că veștile bune nu se
termină aici, pot împărtăși o tehnică pe
care o puteți aplica oricând doriți să schimbați ceva la propria persoană. Este tehnica
intitulată alinierea nivelurilor logice.

UNDE/CÎND? – Mediul (Cum ar arăta
mediul tău fizic/social/temporal ca urmare
a schimbării făcute? Descrie-l!)

Tema editorialului a rezultat dint-un articol
mult mai detaliat, apărut ca urmare a faptului că mi-am asumat, la un moment dat,
abordarea subiectului „Schimbare organizațională” cu participanții la cursurile
ISOP. Ideea a fost binevenită și în scenariul
meu, ca formator, am adresat participanților, pe rând, două întrebări: „Dacă ar fi să
schimbi ceva în organizația în care muncești, care ar fi acele elemente?” La această
întrebare, răspunsurile au umplut rapid o
foaie de flipchart și am fost plăcut impresionată de modul în care participanții au
definit conceptul, au adus argumente și
exemple. Am tăcut și am afișat o coală albă,
adresând apoi o întrebare care constituie și
pentru mine subiect de reflecție : „Și dacă
ar fi să schimbi ceva la tine, ce anume ai
schimba, pentru a fi parte activă a schimbării organizaționale pe care ți-o dorești?”

Nivelurile logice se referă „la structurile
profunde ce susțin modelele de gândire și
relaționare. Există o ierarhie a nivelurilor,
fiecare nivel ne oferă un alt tip de informație și răspunde unei singure întrebări.” (Ian McDermott, Wendy Jago, NLP
pentru carieră și viața personală, Curtea
Veche Publishing, 2012, p.72)

Baghetă magică pentru a schimba organizații nu știu să existe...
Exisă însă magia resurselor pe care fiecare
dintre noi le are și le poate oferi cu amabilitate, deschidere și încredere celor de lângă
noi. Și am o veste extraordinară! Fiecare
are posibilitatea de a deveni mai întâi conștient de sine, înainte de a se uita la celălalt
și a aștepta foarte mult de la el/ea, de a-l
acuza, de a-l face vinovat de te miri ce.
Uneori îi privim pe semenii noștri purtând
ochelarii înțelegerii, acceptării și lipsei de
etichete, alteori poate îi schimbăm cu ochelarii care reflectă mai degrabă prejudecăți,

Cum putem exemplifica/ilustra nivelurile
logice în viața de zi cu zi? Fiind conștienți
de modul în care formulăm și receptăm
cereri – ce și cum spunem sau spun ceilalți.
Spre exemplu, aceeași afirmație, subliniată
altfel, indică diferite niveluri logice. Când
afirm „Eu nu vreau să întocmesc lucrarea
X”, subliniez comportamentul./„Eu nu
vreau să întocmesc lucrarea X” indică faptul că am motive nerostite, care pot ține de
valori, credințe personale./În „Eu nu vreau
să întocmesc lucrarea X” este vizată identitatea.
Și acum te invit să te gândești la o schimbare personală foarte clar definită, pe care ai
dori să o faci. Și tot ce ai de făcut este să fii
cu atenția doar la tine, să te relaxezi, să îți
acorzi 30 de minute… și aplicând întrebările pe care le vei identifica imediat, să poți
afla, cu răbdare și atenție către tine, răspunsuri utile și care vor susține schimbarea
dorită.
Începi cu întrebările care vizează mediul și
mergi pe rând la toate celelalte. Notează
răspunsurile la fiecare întrebare, cu detalii

Așadar, având clar definită schimbarea pe
care o dorești la tine, poți începe!!

CE? – Comportamentul (Ce ar fi nevoie
să faci în mod concret pentru ca schimbarea să devină vizibilă? Scrie toate comportamentele!)
CUM? – Abilităţile (Care ar fi cunoștințele, abilitățile de care ai nevoie pentru a face
schimbarea? Detaliază!)
DE CE? – Credinţe şi valori (Ne modelează felul în care înțelegem de ce anumite
lucruri sunt posibile/imposibile pentru noi.
Care sunt credințele/convingerile tale cu
privire la schimbarea pe care dorești să o
faci? Scrie-le!)
CINE? – Identitatea (Cine ai fi tu ca urmare a schimbării făcute? Descrie-te!)
PENTRU CINE? PENTRU CE? – Intervin
ca întrebări legate de scopuri finale, misiunea personală sau organizaţională, se
află deasupra identității. Pentru cine ai face
schimbarea? Care a fi oamenii care s-ar
bucura de pe urma ei?)
DACĂ AR FI SĂ reprezinți, printr-o imagine/simbol, rezultatul schimbării tale, care
ar fi acela? (Desenează imaginea care îți
vine automat în minte, la finalul acestui
exercițiu și dacă poți lua cu tine acel simbol, fă asta!).
Sper ca exercițiul să îți aducă schimbarea
dorită. Fie că îl faci singur sau însoțit de
cineva, el constituie o sămânță care va încolți în folosul tău. Și astfel, resursele tale
unice vor putea străluci în mediul tău
(personal, organizațional). Și vei putea,
prin schimbarea ta, să dai un exemplu, sau
poate să fii motiv de uimire pentru cei de
lângă tine. Care poate că au mare nevoie de
acea strălucire!

Activități de formare în ISOP

torturii și a

În trimestrul al treilea al anului de învățământ
2017-2018 (aprilie-iunie), conform Graficului
cursurilor/programelor de formare profesională
continuă pentru personalul MAI pe anul de învățământ 2017-2018, postat pe site-ul instituției
isop.mai.gov.ro, în Institutul de Studii pentru
Ordine Publică se desfășoară următoarele activități de formare:

pedepselor

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

Stagiul de
pregătire
Prevenirea

sau
tratamentelor
inumane ori
degradante
se adresează
personalului
MAI şi
dezvoltă
competenţa
referitoare la
aplicarea
normelor şi
dispoziţiilor
legale în
domeniul
respectării
drepturilor
persoanelor
supuse
măsurilor
privative de
libertate.

Comunicare în limba engleză (nivel B și C) - cursuri de perfecționare ce se adresează personalului
Ministerului Afacerilor Interne selectat în scopul
pregătirii președinției României la Consiliul UE,
pentru dezvoltarea competențelor lingvistice în
domeniul limbilor străine, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine.
Stagii de perfecționare în domeniul comunicării:
Comunicare asertivă și Influențare și mediere
vizează dezvoltarea competențelor specifice: aplică tehnici pentru îmbunătățirea comunicării; influențează și mediază în situații profesionale specifice asigurării președinției.
Stagiul de perfecționare Scriere creativă și organizare grupuri de lucru se adresează personalului
responsabil cu elaborarea și implementarea programului și politicilor PRES și dezvoltă competențele: C1 - Redactează documente specifice activităților desfășurate în cadrul Președinției Consiliului
UE; C2 - Aplică reguli pentru organizarea dezbaterilor în diverse foruri (mese rotunde, grupuri de
lucru etc.), atât în sesiuni față-în-față, cât și în
mediul virtual.
Programe
autorizate
Naţională de Calificări:

de

Autoritatea

Programul de inițiere Analist de informații - se
adresează personalului structurilor de analiza
informațiilor din MAI și își propune formarea la
nivel de bază a competențelor prevăzute de standardul ocupațional.
Programul de specializare Analist de informații pentru personal MAI, cu studii superioare, încadrat în structurile de analiza informațiilor, care a
urmat un program de formare inițială, cu durata
de minimum 80 de ore, pentru ocupația Analist
de informații sau are o vechime în domeniul analizei informațiilor de cel puțin 3 ani.
Cursuri în domeniul limbilor străine se adresează
personalului MAI care dorește să obțină competențe lingvistice în domeniul limbilor străine, conform Cadrului European Comun de Referință
pentru Limbi Străine: Limba germană - inițiere,
perfecționare, Limba spaniolă - perfecționare,
Limba franceză - perfecționare.
Cursuri de pregătire de bază pentru participarea
la operații multinaționale: EUPOL limba engleză
(ofițeri), EUPOL limba franceză (ofițeri). 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 UE.
Curs de schimbarea specialității organizat de DSG
- Secretariat, relații cu publicul și arhivă (agenți/
subofițeri), cu respectarea reglementărilor prevăzute de Anexa 4 a OMAI nr. 140/2016, privind
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activitatea de management resurse umane în
unitățile de poliție ale MAI.
Printre cursurile de perfecţionare organizate
în ISOP se numără:
- Poliție judiciară (investigații criminale) - adresate polițiștilor cu atribuții de cercetare penală
din structurile subordonate Direcției de Investigații Criminale. Competențele dezvoltate la cursuri:
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.
- Comunicare eficientă folosind elemente NLP,
prin care se realizează însușirea unor strategii de
comunicare eficientă și aplicarea unor instrumente specifice.
Stagiul de pregătire Prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante se adresează personalului MAI și dezvoltă
competența referitoare la aplicarea normelor și
dispozițiilor legale în domeniul respectării drepturilor persoanelor supuse măsurilor privative de
libertate.
Stagiul de pregătire Prevenirea și combaterea
violenței de gen urmărește însușirea măsurilor
legale de intervenție în cazuri de violență de gen.
Stagiul de pregătire Comunicare publică este organizat de către Direcția Informare și Relații Publice, cu susținerea formatorilor de specialitate
din ISOP și se adresează inspectorilor șefi din
cadrul Ministerului Afacerilor Interne în vederea
pregătirii în domeniul comunicării și relației cu
media.
Stagiul de pregătire Inteligență emoțională în
domeniul ordinii publice se desfășoară pe o perioadă de cinci zile, cu frecvență, și se adresează
personalului MAI care dorește să-și dezvolte abilitățile de inteligență emoțională, în vederea creșterii performanței profesionale și dezvoltării personale (cunoaștere de sine emoțională, conștientizarea propriilor aptitudini în plan interpersonal,
intrapersonal, adaptabilitate, managementul stresului). 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.
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

„Vă felicit pentru activitatea dvs. din anul 2017, a fost o
activitate remarcabilă, rezultatul unui efort susținut al echipelor pe fiecare catedră în parte, a echipei care asigură suportul activităților de pregătire profesională…” a declarat
directorul general adjunct al Direcției Generale
Management Resurse Umane a MAI, dl. comisar-șef de
poliție Valentin Minoiu la evaluarea activității Institutului
de Studii pentru Ordine Publică pe anul 2017, care a avut
loc la data de 7 februarie 2018.
În acest context, directorul ISOP, dl. comisar-șef Nicușor
Cazacu, a făcut o sinteză a întregii activități depuse, afirmând că „anul 2017 a însemnat mai întâi pentru ISOP asigurarea calității formării profesionale continue, dezvoltarea
capacității de planificare strategică și operațională a personalului de decizie și elaborarea de studii și analize în domeniul ordinii publice”.
Analizându-se în cifre pregătirea profesională, s-a subliniat
faptul că 2078 de angajați ai MAI au fost înmatriculați, în
decursul anului trecut, în cadrul programelor de formare.
Numărul de acte eliberate a depășit indicatorii în raport cu
planificarea inițială, astfel că s-au înregistrat 1722 de cursanți la programele de formare profesională solicitate de
structurile MAI, 79 la cele de formare iniţială – Poliţie
Locală şi 277 la cursurile autorizate ANC. Documentele de
studii eliberate de către ISOP, în anul 2017, au totalizat 936
certificate de absolvire și 1101 adeverințe de participare.
Pe partea de logistică, ISOP a reușit, de asemenea, să asigure condiții optime atât pentru derularea procesului de formare profesională, cât și pentru cazarea cursanților prin
dotarea cu mijloace tehnice și echipamente specifice moderne.
În privința studiilor propuse a fi realizate în anul 2017,
menționăm „Factorii criminogeni favorizanți în cazul infracțiunilor de fals de monedă”, studiu care va fi publicat
sub forma unei lucrări de specialitate, utilă personalului
MAI și nu numai. Din cadrul echipei de cercetare fac parte
atât instructori ai Institutului de Studii pentru Ordine Publică, cât și specialiști din cadrul IGPR-DCCO, BCCO București, BCCO Brașov. Finalizarea studiului „Impactul artelor marțiale asupra pregătirii psiho-fizice a cadrelor
M.A.I”, avându-l ca autor și coordonator pe comisar-șef dr.
Doru Galan, s-a concretizat în publicarea unui manual cu
titlul Arte marțiale operative. Manual orientativ de autoapărare (Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2016).
Studiul „Chestionarul de feedback – analiză și propuneri
de revizuire în scopul sporirii relevanței și eficienței lui” a

fost finalizat, iar studiul „Analiza caracteristicilor procesului de învățământ – studiu bazat pe rapoartele întocmite
de îndrumători în urma prelucrării chestionarelor de
feedback”, cu termen de finalizare mai 2017, a fost reluat în
cadrul Planului de cercetare științifică al Institutului de
Studii pentru Ordine Publică, pentru perioada 2017-2018,
sub forma studiului de ansamblu „Elemente de statistică
psihologică descriptivă aplicată în analiza chestionarelor
de feedback administrate la cinci cursuri
desfășurate la nivelul ISOP”.
Mesaje de deschidere, de sprijin și de colaboDocumentele
rare și-au exprimat și alte structuri din cade studii
drul MAI, prezente la evaluarea ISOP. Astfel,
eliberate de
directorul adjunct al Direcției Generale
Anticorupție, dl. comisar-șef Octavian
către ISOP, în
Melintescu, a accentuat colaborarea foarte
anul 2017, au
bună cu toate instituțiile de formare profesională din MAI și a făcut cunoscută tuturor
totalizat 936
eficiența cursurilor de pregătire pe care le-a
certificate de
urmat în cadrul instituției noastre: „cursurile
de la ISOP m-au ajutat – a declarat directoabsolvire și
rul adjunct DGA – să îmi îmbogățesc cunoș1101 adeverinţe
tințele fără de care nu poți să faci față exigențelor din ziua de azi”.
de participare.
Reprezentantul Academiei de Poliție, comisar-șef Cătălin Andruș, directorul Colegiului
Național de Afaceri Interne, a dorit să își
arate totala disponibilitate pentru colaborare, mai cu seamă că ambele instituții se confruntă cu o lipsă
de personal. „În privința cercetării științifice, acesta nu se
poate realiza fără bani. Și la Academia de Poliție avem profesori cu două, chiar trei norme didactice, ceea ce îi împiedică să mai aibă timp și pentru cercetarea științifică. Cu
toate acestea, dorim să colaborăm cu dvs. în domeniul cercetării, pentru că numai împreună putem să avem rezultate
frumoase”, a afirmat directorul Colegiului Național.
În final, comisar-șef Ștefan Ivănescu de la Direcția Generală Management Operațional a felicitat întregul colectiv
ISOP pentru „activitatea deosebită desfășurată” și a promis
că va furniza echipamente pentru a susține procesul didactic, cu toate că, a concluzionat domnia sa: „cea mai importantă resursă a ministerului rămân oamenii, personalul.
Degeaba avem echipamente, dacă nu avem oameni. Efortul
dvs. va fi recompensat prin faptul că ați pregătit generații
de profesioniști”.
Lucia TOCACI

Prezentăm, recurgând la faleristică,
heraldică, sigilografie și vexilologie,
câteva distincții ce au fost acordate
grănicerilor care s-au distins pentru
merite deosebite în războiul din 19161918. Distincțiile și documentele de
față provin din fonduri și colecții aflate
la Arhivele Naționale Istorice Centrale,
Muzeul Poliției de Frontieră, Muzeul
Național al Pompierilor și Muzeul Jandarmeriei Române. Le mulțumim șefilor și lucrătorilor de la aceste instituții
care au colaborat și care ni le-au pus la
dispoziție.

1. Ordinul „Steaua României”, cu
spade în grad de Cavaler, se prezintă
sub forma unei cruci recruciate de metal, de 40 mm, smălțuită albastru închis, având pe avers, în centru, un medalion rotund, smălțuit roșu, încărcat
cu o acvilă, redată în întregime și din
față, cu aripile deschise și cu zborul în
jos, stând cu picioarele pe un fulger, cu
capul întors spre aripa dreaptă, ținând
în cioc o cruce, poziționată în pal, totul
de aur. Medalionul are o bordură albastră, pe care este scrisă, cu litere aurii,
deviza:
***
IN
FIDE
SALUS
(SALVAREA ÎN CREDINȚĂ). Bordura
albastră este înconjurată de o ghirlandă
de ramuri de stejar verde, prinsă, în
cele patru puncte cardinale (în dreptul
brațelor crucii), cu panglici aurii dispu-

se în săritoare. Pe revers, pe centru,
într-un medalion rotund, puțin mai
mare decât cel de pe avers, smălțuit, de
asemenea, roșu, se află cifra domnitorului Carol I timbrată de o coroană
închisă, terminată cu glob crucifer,
totul de aur. Între brațele crucii sunt
raze și două spade redate cu vârfurile
în sus. Crucea este surmontată de o
coroană închisă, terminată cu glob
crucifer. Pentru a sublinia însemnătatea faptelor, ordinul are, în cazul de
față, panglica de „Virtute Militară”, cu
lățimea de 25 mm, moarată roșie, cu
câte două dungi albastre închis pe fiecare margine, dungile interioare late,
fiecare de 3 mm și cele exterioare (de
pe marginea panglicii) de 2 mm.

Ordinul „Steaua României” este cel mai vechi ordin național românesc; a
fost creat în 1864 de Alexandru Ioan Cuza și a fost acordat în acea perioadă
doar câtorva devotați ai domnitorului. Denumirea originală, propusă de Cuza, era „Ordinul Unirii”, care avea pe avers, în medalionul rotund, smălțuit
roșu, în două ghirlande verzi de ramuri de stejar, intercalate, cele două cifre,
încrustate cu aur, „5” și „24”, semnificând dubla alegere a domnitorului (5
ianuarie în Moldova și 24 ianuarie în Muntenia), iar pe bordura albastră
scria, cu litere de aur: * GENERE ET CORDE FRATRES (* FRAȚI PRIN
ORIGINI ȘI SIMȚIRI). Pe revers, în medalionul central, pe roșu, au fost încrustate literele aurii „A” și „I” intercalate,
având la baza lor cifra romană I (cifra
domnitorului Alexandru Ioan Cuza).

Pentru a recompensa serviciile militare și civile aduse statului român, Carol I instituie,
prin Înaltul Decret 1108 din 10 mai 1877, acest ordin, cu denumirea „Steaua României”,
conferit atât în Războiul de Independență (1877-1878), cât și în perioada Primului Război Mondial (1916-1918). Ordinul, în cazul de față în grad de Cavaler, se purta cu panglica
pe partea stângă a pieptului.
Conform regulamentului de conferire din 1906, această distincție a fost acordată, prin ordinul
nr. 5841 din 31 martie 1918, și locotenenților Antohie N. Vasile, Dumitriu N. Petre, Ioanid C.
Victor, Stroescu Ioan, locotenentului în rezervă Teodorescu I. Haralambie și medicului căpitan Ștefănescu Gh., toți din Regimentul I Grăniceri.
Faleristică = disciplină auxiliară a istoriei care se
ocupă cu studiul decorațiilor (ordine, cruci, medalii și
semne onorifice). Are conexiuni și cu alte discipline
auxiliare ale istoriei, ca: heraldica, sigilografia,
vexilologia și numismatica. Dorel Bahrin, Sistemul
decorațiilor militare – 2000. Sistemul național de
decorații, Editura Economică, București, 2005, p. 1112.
Heraldică = disciplină auxiliară a istoriei care se
ocupă cu studiul stemelor, blazoanelor. Heraldica
cuprinde două părți: știința heraldică, care fixează și
studiază normele teoretice ale blazonului, și arta
heraldică, care se ocupă cu punerea acestora în practică.
Sigilografie = disciplină auxiliară a istoriei care se
ocupă cu studiul sigiliilor și matricelor sigilare.
Vexilologie = disciplină auxiliară a istoriei care se
ocupă cu studiul drapelelor din diferite perioade și
țări.
Pal = piesă onorabilă, obținută prin trasarea a două
linii verticale în centrul scutului. Dicționar al științelor speciale ale istoriei. Arhivistică, cronologie, diplo-
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matică, genealogie, heraldică, paleografie, sigilografie, Editura Științifică și Enciclopedică, București,
1982, p. 186.
Bordură = piesă care înconjoară scutul, așa cum
indică și numele său. Este simbolul protecției, al
bunăvoinței și al recompensei. Cte Alph. O'Kelly de
Galway, Dictionnaire archéologique et explicatif de la
science du blason, tome I, Bergerac, Imprimerie
générale du Sud-Ouest, 1901, p. 95.
Timbrat = termen care indică poziția unei mobile
față de scut. Este propriu coifului cu cimier și lambrechini. Dicționar al științelor speciale ale istoriei, p.
230.
Coroană închisă = coroana formată dintr-un cerc
frontal de care se prind mai multe arcuri ce se unesc
în partea superioară; de obicei este dotată cu pietre
prețioase și terminată printr-un glob crucifer. Dicționar al științelor speciale ale istoriei, p. 90.
Glob crucifer = sferă suprapusă de o cruce care se
găsește în vârful coroanelor închise, în mâna unor personaje sau deasupra unor scuturi; este însemn al puterii
suverane, atribut al suveranității. În heraldica româneas-

că globul crucifer este întâlnit
în stemele Țării Românești, în armele Moldovei și
armeriile statului român. Sfera simbolizează pământul,
iar crucea de pe sferă simbolizează dominația creștină
asupra lumii. Dicționar al științelor speciale ale istoriei,
p. 127; Paola Rapelli, Simboluri ale puterii și mari
dinastii, Monitorul Oficial, 2009, p. 40-41.
Surmontat = se spune de pal, fascie, chevron și, în
general, orice altă piesă care, nefiind în poziția sa
ordinară, este însoțită în șef de o altă figură. W.
Maigne, Abrégé méthodique de la science des armoiries suivi d'un glossaire des attributs héraldiques,
d'un traité élémentaire des ordres des chevalerie et
de notions sur les classes nobles, les anoblissements,
l'origine des noms de famille, les preuves de noblesse,
les titres, les usurpations et la legislation nobiliaires,
Paris, Garnier-Frères, Libraires-Éditeurs, 1860, p.
265.
Ordine, cruci și medalii române. Istoric, legi și
regulamente, întocmite de Vintilă Ivănceanu, Petre
Ionescu, Petre P. Sterescu și C. Tâmpeanu, Imprimeria Statului, București, 1927, p. 29-46.

2. Ordinul „Mihai Viteazul” – clasa a III-a, model 1916: crucea treflată, de 40 mm, din metal auriu, emailată negru,
având pe avers, încrustate pe brațul vertical, cifra regelui Ferdinand, surmontată de coroana regală, de 20 mm, iar pe revers, în centru, anul instituirii modelului: 1916. Crucea era surmontată de coroana regală, închisă, terminată cu glob
crucifer, de care, printr-un inel, se prindea panglica de culoare vișinie, lată de 37 mm, cu margini aurii de 3 mm.
Ordinul a fost creat de către regele Ferdinand I, fiind instituit prin Înaltul Decret Regal nr. 2968 din 26 septembrie 1916.
A fost acordat numai ofițerilor, pe timp de razboi, pentru fapte de arme excepționale în fața inamicului și avea trei clase: I, a
II-a și a III-a. De asemenea, drapelele unor unități care s-au distins în lupte au primit acest prestigios însemn. Acest model,
prezentat mai sus, se purta pe piept, în partea stângă.
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Ofiţer anchetator, timp de 17 ani, la Serviciul „Omoruri” din Poliţia Capitalei, colonel în
rezervă Dan Antonescu este un justiţiar desprins parcă dintr-un scenariu de film. Onest,
corect, înţelegător, sigur pe el, cu gândire logică dar şi într-o formă fizică de invidiat în ciuda
celor aproape 60 de ani, poliţistul a fost de trei ori avansat „la excepţional" pentru rezolvarea unor cazuri deosebite. A devenit căpitan după cazul Ioan Luchian Mihalea, din 1993, şi a
fost numit locotenent-colonel în 2000, în urma participării la anchetă în cazul criminalului
grec Konstantinos Passaris. Dan Antonescu este licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul
Academiei de Poliţie cu specializare în criminalistică şi criminologie. În prezent, chiar dacă
este pensionat, ofiţerul îşi continuă activitatea de prevenire oriunde are ocazia: la şcoli, la
instituţii şi chiar în mass-media. Mesajul său impresionează pe toată lumea: „dacă, urmare a
acestor emisiuni, măcar o faptă a fost prevenită, înseamnă că o viață a fost salvată și o alta
nu s-a irosit după gratii”.

- Cum este văzut ISOP-ul prin ochii unui polițist?
- Cunosc acest Institut încă din anii 90 și mai ales după ce
mi-am schimbat profilul de activitate, de la economic la
judiciar. Atunci am avut șansa să particip la niște cursuri
care se făceau cu o anumită ritmicitate. Era un curs de
perfecționare, timp de o săptămână, pe domeniul fiecăruia de activitate. Era avantajos din două puncte de vedere:
mai întâi că ne ajuta să ieșim din mediul acela, adică din
specificul activității de acolo, plin de atrocități, violențe,
imagini care ne afectau… nu aveau cum să nu ne afecteze,
ieșeam astfel din mediul acela o săptămână, dar păstram
totuși legătura cu domeniul. În al doilea rând, făceam
cunoștință cu mulți colegi din teritoriu, schimb de experiență, se stabileau relații de colaborare, prietenii care s-au
menținut de-a lungul anilor.
A urmat apoi cursul de calculatoare. Vă dați seama, vorbesc de la poliția cu „cai de lemn” până la genetică. Când
au fost introduse calculatoarele, trebuia să învățăm să le
folosim. După aceea, urma să acced către o funcție de conducere. Tot aici am participat la cursuri de management.
Cine te ajuta să faci aceste cursuri gratis și în timpul alocat muncii? Făceam și una și alta tocmai pentru muncă și
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atunci am văzut, în aceasta instituție, un lucru extraordinar de util. Lucrătorul se modela aici exact înspre ceea ce
se tindea. De-a lungul unei cariere mereu întâlnim situații
în care se modifică ceva. Poate tehnica de operare, legislația, aspectul criminalisticii, a apărut o tehnică nouă în
criminalistică. Când a apărut această știință genetică în
slujba legislației, am fost la IML și am făcut un curs care
se numea Amprenta genetică în arena justiției. Dar am
venit și aici și am făcut un curs în care ni s-a prezentat
cum trebuie lucrat pentru a nu strica niște probe, pentru a
nu le deteriora și finalul să fie dezastruos ca probatoriu.
Iată că, școala, indiferent cum s-a numit de-a lungul timpului, așa o văd eu, am găsit-o și o găsesc extrem de utilă.
Contează foarte mult cine predă, ce predă și, mai ales,
cum predă. În școala militară, atunci când am făcut-o, am
avut o surpriză plăcută și alta neplăcută. La criminalistică,
am întâlnit un profesor extraordinar de bun, un profesionist, un om care lucrase foarte mult în operativ și care,
spre sfârșitul carierei, s-a retras la școală. Mă refer la
domnul Pletea, cei mai bătrâni îl știu din școala militară.
La criminalistică, am învățat de dragul acestui om, până și
lucrarea de licență mi-am dat-o tot pe criminalistică. La
pregătirea de specialitate, la poliție, la judiciar ne-a predat

un om pe care îl simțeam că nu stăpânește materia. Omul ăla m-a făcut să
renunț la judiciar și să mă îndrept
spre economic. Abia când am început
să lucrez efectiv mi-am dat seama că
mă atrage mai mult judiciarul…
- Aşadar, consideraţi necesară
existenţa acestui Institut?
- Absolut! Este absolut necesară!
Omul, în activitatea profesională e
furat de multe; cu atât mai puțin poate ține pasul cu noutățile, din punct
de vedere tehnic, legislativ, care apar
în permanență. Într-o săptămână,
aici, dacă nu reușiți să le inoculați tot
ce trebuie să știe despre informația
respectivă, măcar i-ați infectat, i-ați
„înțepat” cu ce ar trebui să învețe și
sigur se vor documenta în continuare
pentru a-și desăvârși cunoștințele.
- Ați vizitat centre de pregătire
similare în alte țări. Există diferențe vizibile?
- Da. Am avut șansa că, atunci când
am lucrat la Direcția Operațiuni
Speciale, ca director adjunct, tocmai
pentru a mă familiariza mult mai
bine cu problematica de acolo, am
participat, în doi ani diferiți, 2007 și
2008, la două cursuri organizate de
omonimul acestei instituții la poliția
bavareză. Este un centru care mi-a
oferit mai multe satisfacții: mai întâi
că am întâlnit acolo ofițeri dintr-o
mulțime de țări – Italia, Bulgaria,
Muntenegru, Serbia, Croația, Germania, am făcut schimb de experiență cu
polițiștii din domeniul respectiv, dar
am văzut și cum gândesc nemții, pentru că tot acest centru era reconstruit
cumva în incinta unei vechi cazărmi.
Ca o chestie de culoare, mica clădire
administrativă era transformată în
cantină, iar pentru birouri, dormitoare și săli de curs erau construite imobile
noi,
foarte
moderne.
Imaginați-vă un compartiment de
tren, în care există un pat de o persoană, o masă mică, o mică bibliotecă
și, într-un colț, cumva, un mic grup
sanitar cu duș și chiuvetă.
- Profesorii erau tot poliţişti?
- Bineînțeles, polițiști mai vechi, cu
foarte mare experiență, recunoscuți
de ei ca profesioniști. Spre deosebire
de țara noastră, cei care îşi propun
să devină profesori, în sensul
general al cuvântului, pentru cei
din activitate, dacă nu au ei
cumva o experienţă recunoscută

de ceilalţi, nu sunt acceptaţi de
elevi. Ceea ce am pățit eu în școala
militară, acolo nu se poate întâmpla.
Și nici în alte părți! Chiar m-am interesat!
- Aveţi atât de mult de oferit din
experienţa dumneavoastră! Ce
aţi spune de o catedră unde să
formaţi poliţişti?
- Sincer, am avut plăcerea, satisfacția,
să fiu invitat în cele mai ciudate locuri, dar și firești. Am fost abordat
inclusiv de o dirigintă de la un liceu
economic. M-a rugat să vorbesc o
jumătate de oră din timpul meu,
într-o zi, la ora dânsei, cu elevii ei
care urmau să intre în viață, într-un
domeniu extrem de periculos, cu
foarte multe tentații. Am dat curs
invitației, am ținut ora, nu voiau apoi
să mai iasă din clasă. După aceea,
când a fost inaugurat laboratorul de
criminalistică Dumitru Ceacanica de
la Școala de Agenți de Poliție din
Cluj, am avut deosebita onoare să fiu
invitat și să vorbesc. De asemenea, la
Școala de Poliție de la Câmpina am
fost invitat. Mă impresionau elevii
care mă ascultau atent și aproape că
nu mai clipeau de teamă să nu piardă
mesajul. Chiar și la Academia de Poliție, la Facultatea de Jurnalism...
În prezent, particip la un proiect,
timp de trei ani de zile, alături de
Direcția Generală Anticorupție, în
toată țara. Este un curs pe care îl predau pentru cei care sunt angajați de
curând în sistem. De fiecare dată am
acceptat să fiu prezent acolo, fie că
solicitările veneau din partea unei
televiziuni, fie că veneau din partea
unei publicații etc. Singura mea
dorinţă era şi este ca, prin mesajul meu, ceea ce am acumulat
de-a lungul carierei să nu se
piardă! Dacă cineva va reține măcar
o frază din ce am spus la un astfel de
curs sau la un moment festiv și îi va
folosi vreodată, eu sunt mai mult
decât satisfăcut. Dacă aș avea posibilitatea să le comunic tinerilor din
breasla polițiștilor din experiența
mea, aș considera că nu este pierdută, că nu este în van și că nu o să se
ducă o dată cu mine. Oricând aș face
acest lucru cu mare drag, pentru că
mi-e ciudă că eu nu prea am avut
parte de oameni cu mare experiență.
Aici, la ISOP, am întâlnit câțiva criminaliști cu experiență atunci când
am venit la specializare. Din păcate,
în alte părți, am avut ghinionul să

cunosc oameni pe care, dacă îi scoteai
din pătrățica lor (au învățat dreptul
muncii sau dreptul familiei), nu puteau să discute nimic. Avem noi niște
vorbe: „a venit ăsta să predea, el care
nu a văzut hoțul decât în revista Pentru Patrie sau la televizor”. Sau „o avea el
experiență, dar nu
am auzit vreun hoț să
Într-o
vorbească despre el”.
săptămână,
Cam așa se stabilesc
ierarhiile în domeaici, dacă nu
niul asta!
reușiți să le
- Ce spuneţi de o
inoculați tot ce
catedră la ISOP?
- De ce nu? Am fost
autodidact, am studii, am experiență,
am vechime, care
sunt necesare la o
catedră. Știu că există niște anomalii în
legislație… degeaba
un om a lucrat
într-un
domeniu,
este tobă de carte în
domeniul acela și are
experiență! Și astfel
pierdem specialiști...

trebuie să știe
despre
informația
respectivă,
măcar i-ați
infectat, i-ați
„înțepat” cu ce
ar trebui să
învețe și sigur
se vor

documenta în
La cursul postuniversitar de la Universicontinuare
tatea București, Fapentru a-și
cultatea de Drept am
avut marele noroc să
desăvârși
am la cursul de cricunoștințele.
minologie un profesor
ca
Valerian
Cioclei. Iată ce înseamnă experiența!
Fost procuror criminalist, om care s-a
confruntat direct cu infracțiunea, nu
doar a auzit sau a citit despre ea, om
care a instrumentat dosare, care are
experiență și care își folosește experiența în mediul acesta didactic. Este
un om extrem de apreciat și pe plan
intern și pe plan internațional.
Iată, există oameni care pot transmite
dragostea pentru un domeniu. Contează! Poate nu neapărat eu, poate
altul va transmite aceleași sentimente
celor din fața lui pentru anumite domenii. Așa câștigi un om și-l determini să citească mai mult, să învețe
mai mult și să realizeze mai mult în
domeniul lui.
- Aţi văzut răul cu toate feţele
sale, timp de 17 ani, cât aţi fost
anchetator la Poliţia Capitalei.
S-ar putea face ceva, de la nive-

lul unui poliţist, pentru a preîntâmpina astfel de fapte?
- Asta încerc să fac eu. Criminalistica
mi-a plăcut foarte mult în școală, în
meseria mea, timp de 23 de ani. Este
o știință extrem de riguroasă, o știință
pe care o regăsești aproape în orice.
Nu poți fără ea. O regăsești din primul
pas al anchetei, până la ultima lovitură de ciocan a judecătorului. Acolo
este vorba despre un rechizitoriu,
despre niște probe, ori probele se bazează tocmai pe ceea ce fac acești anonimi pe care îi admir și îi respect, pe
acești criminaliști cu care am colaborat foarte bine de-a
lungul carierei. De
obicei, ei erau undeva
în spate, în umbră.
Criminalistica, repet,
Regrete?
este o știință foarte
interesantă, este o
Nu am cum
știință vie. În permasă am!
nență apare ceva nou.
De la sisteme, de la
Am lăsat
aparatură, de la orice,
procentaj
totul se perfecționează! Criminologia am
de
învățat-o în școală,
soluționare
cumva am înțeles-o,
dar atunci nu îi sima dosarelor
țeam utilitatea la adede 93 la
vărata ei dimensiune.
A trebuit să ajung în
sută!
activitatea de polițist
și să mă lovesc de acea
întrebare de bază,
obsesivă pentru mine:
de ce? Pe scurt, aceasta este diferența dintre cele două ramuri: criminalistica răspunde la o
mulțime de întrebări: cine, cum, ce,
unde, când etc., criminologia, în esență, răspunde la întrebările: de ce s-a
ajuns aici, de ce a făcut asta, care sunt
factorii favorizanți? Și, dacă reușești
să răspunzi la aceste de ce-uri, reușești să previi.
În momentul în care lucram la
„Omoruri”, conectat permanent la
nenumărate nenorociri, m-am gândit
ce formă de prevenire poate exista. Și
tot eu am găsit un răspuns. De aceea
am apărut în foarte multe mijloace
mass-media. Am transmis tuturor
celor care doreau să afle faptul că X
sau Y a făcut acea faptă care a oripilat
pe toată lumea și a fost prins. Efectiv
această nesiguranță și certitudinea că
vei fi prins, comunicate potențialilor
infractori, au și ele rol descurajant.
Tot atunci se anunță și cuantumul
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pedepsei. Am transmis la un moment
dat un mesaj, în prejma sărbătorilor:
„dacă, urmare a acestor emisiuni, măcar o faptă a fost prevenită, înseamnă că o viaţă a fost salvată şi o alta nu s-a irosit după
gratii”.
Din postura polițistului anchetator,
nu ai timp să previi, nu poți, nu ai
cum în avalanșa de fapte. În anii 1990
până spre 2000, aveam de multe ori și
două, trei crime pe zi. Ajungeam la
300 de fapte pe an. Rar când aveam
două, trei zile fără fapte. Dar compensau zilele următoare când intrau două
într-o zi! Nu aveai timp nici de tine. În
prezent au scăzut foarte mult. Este tot
meritul celor care lucrează. În perioada anilor 92, 93, 94, 95 erau crimele
între cetățeni chinezi, între cetățeni
arabi… În momentul în care apăreau
astfel de fapte, în mediul lor, se crea
starea de emoție, de teamă. Încrederea acelor comunități mici la vremea
aceea revenea la normal. Iar aceia
care continuau să comită fapte, de
asemenea, erau prinși. Ori, din moment ce ai prins capii, cei care executau s-au cam liniștit și și-au mutat
aria de lucru în alte țări. Au plecat în
Cehia, în Ungaria. Am avut autor de
omor chinez, care apucase să iasă din
țară, și l-am prins, dându-l în urmărire internațională, în Cehia, unde și
acolo comisese deja două fapte de
omor.
- Aveţi vreun regret că aţi ales
această meserie? Sau că aţi ieşit
la pensie mult prea devreme?
- Nicidecum. „Dacă-ți place ceea ce
faci, nu vei munci nici o singură zi din
viața ta”. Confucius a spus asta și
acest lucru l-am simțit și eu 20 de ani
cât am fost la Judiciar.
De ce am plecat din poliție? Pentru că
am putut și pentru că oricum mă dădea afară calculatorul. Aveam și vârsta și vechimea. Nu mai avea nimeni
nevoie de tine. La vremea când am
ieșit eu, legislația era clară: 55 de ani.
Regrete? Nu am cum să am! Am lăsat
procentaj de soluționare a dosarelor
de 93 la sută. Cel care a venit după
mine a dus procentajul la 100 %, ba
chiar 101 % pentru că a rezolvat cazuri
din anul anterior. Când le-am spus
colegilor spanioli ce procentaj avem la
omoruri, nu le-a venit să creadă. La
Londra, daca se apropie de 40 la sută
este un an bun. În Spania și în Germania la fel. Nici un caz de omor la care

am participat nu se rezolvă de un singur om, este o echipă întreagă de
judiciariști, criminaliști, procurori,
medicul legist, toți sunt importanți și
sunt o echipă. Nu se rezolvă un dosar
de unul singur!
Dacă este să vorbesc despre un regret,
atunci acela ar fi că denumirea de
poliție ar trebui să fie un termen care
să definească exact ceea ce am fost eu,
colegii mei, nu să fie distribuit generos și pentru poliția locală, poliția
sanitar-veterinară, de frontieră etc.
Poliția este poliție! Așa cum la jandarmerie s-a putut da altă denumire, așa
ar trebui și la celelalte ramuri care nu
au nici în clin, nici în mânecă cu poliția, dar își fac haine la fel ca noi, legislația le permite să acționeze în paralel
sau chiar peste noi. Până nu a apărut
poliția locală, eu nu am folosit termenul de poliție națională. Dar trebuie să
diferențiem. Este o mare nedreptate
care i se face poliției și, din păcate, nu
există oameni ca să îi ia apărarea instituției acesteia, mai ales pentru titulatură, pentru uniformă, pentru distincții. Trebuie să fii foarte fin observator să faci diferențiere între polițistul local și cel de la națională. Hai să
ne gândim mai întâi la pregătirea unui
polițist adevărat….
- Aţi stat de atâtea ori faţă în faţă
cu criminalii pe care i-aţi anchetat. Aţi încercat, într-un fel, să le
arătaţi revolta faţă de ceea ce au
făcut?
- Vedeam mereu copii omorâți, femei
decapitate, bărbați maltratați, atrocități. Primul imbold pe care îl ai ca
polițist este să zici: „când l-oi prinde
pe asta, îl calc în picioare!” În momentul în care ajungi să stai față în
față cu el, îl privești din perspectiva
jucătorului de șah: el este adversarul,
numai că el are numai regele, eu am
toate piesele, toate probele, și mă joc
cu el cum vreau. Indiferent ce ar face,
ce ar minți, ce ar invoca, tot la pușcărie ajunge. Multora le era frică de bătaie, dar eu le spuneam: „uite, pixul
asta, cu ce scrie procurorul, cu astea te
batem, cu toate hârtiile. Tu o să ai
timp să te bați cu capul de pereți în
celulă, ani de zile, pentru ce ai făcut”.
Chiar dacă nu aveam probe suficiente,
ne situam pe o poziție superioară.
Eram ca în jocul cu șoarecele și pisica:
încercam să îi atragem într-o capcană,
cu o vorbă. Este un joc al minții. Nu
mai era dușman. Era cel din fața mea,
la care mă uitam, și știam că va ajunge

în pușcărie pentru ce a făcut. Singur
și-a dat pedeapsa. De regulă, le spuneam că, în afară de îngrădirea libertății, mai aveau de ispășit o pedeapsă:
să se confrunte cu fapta lor când se
uită în oglindă, când dorm, când visează… Le spuneam: „pedeapsa cu închisoarea este prea puțin față de cum te
vei pedepsi tu singur!” Psihologia are
și ea menirea ei…
- Este dificil să găsiţi resurse să
vă bucuraţi de viaţă după ce aţi
stat atâta vreme faţă în faţă cu
răul?
- Nu! Dacă știm să ne coordonăm mintea și trăirile, putem să diferențiem
răul de bine, profesionalul de particular. Eu nu știam cum urma să reacționez față de momentul în care am să
văd un mort (nu un om mort în sicriu,
cum vede toată lumea), o victimă de
omor, să particip, asistând, bineînțeles, la o necropsie. Am auzit de oameni
cărora li s-a făcut rău, care au vomitat,
care au fost oripilați și atunci, pentru
a-mi găsi un punct de sprijin, mi-am
găsit unul ad-hoc, pentru că eram în
drum spre IML. Cu o zi înainte am fost
la cercetarea locului faptei și îmi aduceam aminte cum am pășit prin încăpere, exact tipicul criminaliștilor, pe
unde aveam voie să calc, ce aveam voie
să ating etc., și atunci mi-am adus
aminte că acolo nu îl atinsesem. Exact
asta urma să fac și la IML: să nu ating
cadavrul. Asta mi-am zis: „În viața
mea nu voi atinge un cadavru”. Și
m-am ținut de cuvânt. Nu am atins
niciodată un om mort, dar nici nu am
visat vreodată urât, nu mi s-a făcut
vreodată rău de la ceea ce am văzut.
Acesta a fost sprijinul meu. Alții aveau
alte metode.
O altă încărcătură emoțională o are
interogatoriul cu criminalul. După ore
de anchetă, de discuții cu un om care
îți detaliază cum a omorât un alt om,
cum a gândit, cum a făcut, ce a făcut
după aia, toate aceste atrocități te încarcă. Mi s-a întâmplat, și nu o dată,
să mă ridic, după ce l-am trimis în
arest, în loc să îmi văd de ce aveam de
făcut, o altă audiere, îmi luam o pauză,
eu de la mine, și ieșeam să mă plimb
pe afară. De obicei alegeam un supermarket pentru că acolo vedeam oameni normali, vedeam culori, diversitate, copii, adică o viață firească, tineri, iubiți, ființe care nu comiseseră
crime. Acea pauză îmi permitea să îmi
revin, să mă întorc și să îmi continui
activitatea. După aceea, cel puțin doi

ani cât am fost la omoruri, rar a existat
un weekend în care să nu trec pe la
serviciu. Nu puteam să ne luăm concediu mai mult de o săptămână, pentru
că nu ne permitea situația operativă.
Dacă stăteai mai mult, tot tu te încărcai cu activități. În săptămâna aceea,
fugeam la munte, făceam plimbări, era
ceva ce compensa tot ce văzusem și
trăisem în ultima perioadă. Și mai era
ceva… Chiar dacă de multe ori participam la câte o necropsie unde ne intra
mirosul în haine, veneam acasă, și
după ce ne puneam hainele la spălat,
trebuia să intrăm în normal, să mă
comport ca un om care are și o altă
viață, nu numai pe aceea de polițist. Și
eu zic că am reușit. Niciodată nu le-am
amestecat. Nu am venit niciodată supărat acasă pentru că nu am reușit să
prind autorul sau că nu și-a recunoscut fapta din prima sau că cine știe ce
am văzut eu la cercetarea la locul faptei. Acestea ni le asumăm ca meserie și
trebuie să le gestionăm ca să nu aibă
efect în partea cealaltă. Este adevărat,
am avut parte de foarte multă înțelegere din partea familiei. Nu am avut
niciodată vreun reproș că îmi dedic
prea mult timp meseriei. Nu a fost o
viață prea ușoară. Probabil că acesta
este și motivul pentru care fiul meu nu
și-a dorit niciodată să se facă polițist.
- Aţi fost vreodată obligat să folosiţi armamentul împotriva vreunui răufăcător?
- Da. Îmi propusesem să nu fac asta
niciodată, pentru că eu sunt un tip
extrem de pacifist. Mai exact, am văzut atâta moarte la viața mea, încât nu
suport ideea de vânătoare, nu suport
ideea de pescuit, și, poate aici trec deja
de partea absurdului, nu rup flori.
Dacă vreau să ofer cuiva o floare, merg
și cumpăr de la florărie. Nu mă duc să
iau de pe câmp o floare, nu pot. Am
purtat pistolul zi de zi, cel puțin 16 ani,
la brâu, ham, la piept. Dar am sperat
totdeauna să nu fiu nevoit să trag
într-un seamăn de-al meu. În anii
2004-2005, am lucrat la un caz de
omor comis de trei puștani: cel mai
mic, capul răutăților, avea 15 ani și
jumătate, al doilea 16 ani și jumătate și
al treilea 18-19 ani. Ce doi mai mici,
care au planificat tot, cum să omoare
alt tânăr și să îl jefuiască, nu aveau
forța necesară și atunci l-au cooptat pe
cel de-al treilea, care era un tip atletic,
vânjos, la 1,80 m. Pe primii doi i-am
prins ușor, dar pe al treilea… Ionuț
Vrăjitorul, nu știam de unde să îl luăm. Greu de tot i-am convins pe primii

doi, niște minți alambicate, atâta răutate la o vârstă atât de mică nu am
pomenit, dar am reușit... Cu toate că
era evident că ei sunt, nu voiau să recunoască nimic. Atunci ne-au spus că
Ionuț are o prietenă. Ne-au dat niște
date despre prietena respectivă, am
reușit să dăm de ea și ea ne-a condus
apoi la acest individ. Nu știam cum
arată, doar așa, o descriere vagă. Am
luat-o cu noi în mașină să ni-l arate.
Numai că atunci când a apărut, el a
pornit în altă direcție. Se aștepta să fie
urmărit. Am coborât din mașină și,
chiar dacă eu am făcut în tinerețe atletism, diferența de vârstă, între 20 de
ani și 40 și ceva de ani, se simte. Am
ținut totuși pasul cu el, undeva în zona
Bisericii Capra din Pantelimon, o
piețișoară amenajată între blocuri.
Pentru că era foarte aglomerat, am
tras câteva focuri în aer și am strigat
„Criminalul! Puneți mâna pe el!”,
„Poliția!” Nimeni nu a mișcat un deget. Nu îmi permiteam să îndrept arma către el și speram, auzind focurile
de armă, să renunțe la alergat. Am
ieșit din acea aglomerație și am ajuns
între niște blocuri, unde era pustiu.
Nu era lume. El
luase un avans
față de mine de
circa 50 m. Mi...am văzut
am dat seama că
atâta moarte
nu îl pot ajunge
din urmă și am
la viața mea
hotărât să trag.
încât nu suport
Nu aveam ce să
fac. Nu îmi este
ideea de
rușine de ce spun:
vânătoare, nu
am luat linie de
ochire, atât cât
suport ideea de
mai puteam, gâpescuit, și,
fâind după alegare, să nimeresc la
poate aici trec
picioare, ceea ce
deja de partea
este o mare prosabsurdului, nu
tie. La poliția
americană, dacă
rup flori.
ai tras la picioare,
e rateu. Trebuie
să tragi să îl anihilezi. Acolo este
prevăzută ca țintă zona pieptului. La
noi e altceva. Privind spre picioarele
lui, cu linia de ochire luată, în depărtare, am văzut un câine care stătea la
soare. În fracțiune de secundă, m-am
gândit că voi împușca bietul animal și
am ridicat puțin pistolul mai sus. Și
am tras. Și a căzut.
- A murit?
- Nu. În timpul asta, prin toată aglo-

merația aia, a venit colegul meu cu mașina. A reușit să străbată zona și când a
ieșit din aglomerație, a accelerat, a trecut pe lângă mine cu roțile scârțâind și
s-a îndreptat către el. Când a auzit scârțâitul de roți, tânărul s-a ridicat în picioare. În acel moment, gândul meu
focaliza două instantanee: bine că nu
l-am omorât, trebuie să îl prindem.
Tânărul era foarte agil, repet. A pus
mâna pe mașină, a sărit în lateral, exact
ca un cascador, după care a încercat să
își continue alergarea. În apropiere era
un gard viu, de 1,50-1,60 metri înălțime. Când să treacă peste el, colegul a
oprit mașina și a vrut să alerge după el.
Atunci am mai tras un foc în aer. După
ce a trecut de gardul viu, s-a culcat pe
burtă. Colegul a mers și i-a pus cătușele. Am ajuns și eu la 10 secunde lângă ei și l-am întrebat
„acum de ce…?” „Păi, mi-a trecut glonțul pe lângă ureche!
Am crezut că, de data asta, o mierlesc!”. Își imagina tot timpul că trag în sus și de aceea nici nu reacționa la somații.
Dar, când i-a trecut glonțul pe la ureche, a conștientizat că e
treabă serioasă. Când a căzut, primul meu gând a fost să
nu-l fi rănit mortal. Într-o fracțiune de secundă, mi-au trecut atât de multe prin cap: urmează anchetă, oare am băut
aseară ceva, o să fac și testul alcoolul, câți vor depune mărturie că m-au auzit că am făcut somație (lumea fuge de așa
ceva), parchetul militar, declarații și, peste toate astea, ideea că am omorât un om. Asta atârna cel mai mult. Chiar
dacă acel om era un criminal! Slavă Domnului că am ratat
atunci! Și credeți-mă că am rezultate foarte bune la tragere!
Am cupe câștigate, am premii.
Nu mi-am propus să impresionez. Așa a fost să fie cariera
mea. Cum să îmi pară rău de vreun minut din viața mea de
polițist? E atât de frumoasă! Știți că e o vorbă: când pleci,
pleci cu ce e pe tine și patru scânduri. Dar până să pleci, mai
trăiești cu ceva, este o perioadă în care trăiești cu amintirile
tale. Eu am cu ce trăi, am destule amintiri!
- În final, ce le-aţi spune cursanţilor care ajung la
ISOP, dornici să devină criminalişti?
- Criminalist este cineva „tehnic”, mai mult sau mai puțin
spectaculos. În fața criminalistului, criminalul nu „se întâmplă” să recunoască. Criminalul vorbește cu procurorul și cu
judiciaristul. De regulă, hoțul, criminalul, tâlharul, violato-

rul stă de vorbă cu polițistul judiciarist și cu procurorul.
Criminalistul îl ajută pe judiciarist cu probele pe care le-a
prelucrat și i le pune la dispoziție. Judiciaristul nu ar fi avut
toate probele dacă ar fi fost criminalist. Poate sunt egoist eu
că gândesc așa. Criminalistul are satisfacția că el știe că. E
ca și cu anestezistul la o operație: chirurgul taie, coase, cârpește, dar anestezistul îl ține în viață pe pacient. Cam așa
face și criminalistul în relația asta. Dar lor le lipsește satisfacția asta de final, de „a-l sparge în anchetă”, cum se spune,
de a-l face să recunoască. Criminalistul îl vede și el pe criminal când îl fotografiază, îl amprentează, îl filmează, la reconstituiri.
Înainte de a ajunge să lucrezi efectiv, nu îți spune nimeni
chestiile astea. Le vezi după aceea. De aceea aș dori să
transmit tinerilor care încă nu s-au decis ce fel de polițiști să
devină: evitaţi încremenirea în proiect! Dacă simți că
nu este locul tău aici, mută-te în altă parte, unde simți tu că
îți este locul. Asta nu înseamnă că trebuie să îți faci un obicei din a fi pasăre călătoare, ci că trebuie să ai curajul de a-ți
părăsi zona de confort. Poate termină o școală de poliție și
nimerește la Evidența Populației. Aici ai alt tip de activitate, program de la 8 la 16, lucrezi numai cu hârtii, nu te vezi
cu hoțul, nici cu criminalul, dar nu știu unde este satisfacția.
Asta e problema! Trebuie să știi că, dacă dorești să fii polițist adevărat, atunci trebuie să păstrezi ordinea, să prinzi
hoții, să intervii oricând. Hoțul nu are program de la ora 8
la 16! Uneori pleci azi la serviciu și mai vii peste două zile
acasă. Îți asumi și acest lucru?
Ce ar trebui să le spun eu acestor copii? Să își
urmeze instinctele, să își calce peste dorința
de confort și de bunăstare și să își caute satisfacția profesională. Celelalte vor veni! Pentru
că, iată-mă, la aproape 60 de ani, am atâtea
satisfacții și vorbesc despre atât de multe realizări pe care le-am avut împreună cu colegii
mei, încât nu simt că am ieșit din sistem!
- Mulţumim şi vă aşteptăm să le împărtăşiţi, şi în numerele viitoare, cititorilor
revistei „Forum ISOP”, anchetele comisarului Antonescu.

Interviu realizat de Lucia TOCACI
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A

desea privim lumea cu ochii larg deschiși și
întrebarea „unde și-a căpătat educația?” ne
apare în minte când vedem Omul în manifestarea sa cea mai
josnică: de hoț, tâlhar, escroc, ucigaș. Nu ne dorim să generali-

zăm o tipologie care, încă, este o excepție în societatea românească, însă nu putem să nu ne îngrijorăm pentru viitorul unor
generații de copii care pot fi pervertiți cu ușurință datorită
onestității caracteriale, idealizării unei lumi ce nu și-a arătat
colții pentru ei, încă, apoi vulnerabilitatea unor spirite libere,
profund gânditoare, dar naive.
Educația este fundamentul oricărei dezvoltări umane, baza
unei societăți cu adevărat evoluate. O precaritate a procesului
ori a modalităților de educare conduce, mai mereu, la o percepție greșită asupra drepturilor și obligațiilor cetățenești, mai
mult, la o deformare a comportamentului ce devine non-civic.
Infracționalitatea nu apare ca un moft, ci ca un stil de viață, fie
că este inoculat de cei care reprezintă modelele imediate ale
individului, fie prin învățarea unui comportament ce satisface
nevoia imediată: aceea de bani ori bunuri vandabile, de mâncare ori alcool, droguri etc., chiar și simpla nevoie de supraviețuire – în cazul infractorilor primari, sub circumstanțe de excepție. Spre exemplu, un copil abandonat străzii de părinți
alcoolici va fura ca să poată trăi, nu sine qua non pentru că este
născut infractor.
Cauzele manifestării unui comportament delictual sunt multiple, iar legiuitorul nu poate decât să le stopeze efectele prin
sancțiunea penală. De cele mai multe ori, dacă vorbim despre
adulți, este singura variantă. Dacă pentru copii avem măsurile
educative care încearcă să-i salveze de încarcerare, la adulți
este deja prea târziu. Personalitatea se formează în adolescență
și nu mai suferă alterare. Singurii factori care pot interveni
înainte ca actul infracțional să fie completat, cei care pot acționa asupra cauzelor și condițiilor care generează ori favorizează

criminalitatea în oricare dintre formele sale s-ar manifesta,
sunt cei care lucrează în domeniul prevenirii criminalității, fie
în instituția Statului expres creată să slujească cetățenii astfel
(i.e. Poliție), fie în societatea civilă sub forma unor organisme
educaționale (școală, organizații neguvernamentale, centre
educaționale etc.)
Totul se rezumă, în ultimă instanță, la educație. Acel proces,

pe cât de dificil și interminabil, pe atât de miraculos, care
transformă Omul în ceea ce poate el fi mai bun. Un proces care
începe în familie, continuă într-o instituție și se desăvârșește
perpetuu. Asta în condiții normale. În condiții anormale, contrare dezvoltării plenare a individului și societății în care viețuiește, crește, muncește, Omul este deformat. Partea bună din
personalitatea sa este sugrumată de tarele pe care, cu toții, le
purtăm în noi și, dacă nu este de domeniul patologicului, recuperarea sa este anevoioasă și, uneori, neputincioasă.
Prevenirea exacerbării tarelor de personalitate și, pe cale de
consecință, a manifestărilor infracționale, este datoria societății. Prin toți factorii săi, care, alături de familie, completează
cercul educațional al individului. Orice absență sau incapacitate a primei celule educaționale, i.e. familia, va crea, ca o consecință, o incapacitate de adaptare normală a individului la societate și legalitate. Infractorul nu se naște. El devine. Și nu devine de capul lui, ci sub influența factorilor amintiți.
Menirea cea mai onorantă a agențiilor preventiv-educative
este aceea de a forma o comunitate în spiritul civismului și a
legalității. Cea mai mare realizare a acestor agenții este o comunitate în care criminalitatea este o excepție, nu o regulă, un
rezultat ce nu face decât să valideze calitatea eforturilor sutelor
de „educatori”, pentru că, așa cum spunea cândva un filosof
indian „când lumea se apropie prin comportament de animalitate (n.a a se citi „infracționalitate”), moartea umanității este
iminentă.” (adaptat de autoare)

Comisar şef de poliţie Helen ȘIPOȘ
Institutul de Cercetare şi
Prevenire a Criminalităţii - IGPR

Conform statisticilor, 75% dintr-o zi de muncă vorbim și
ascultăm, 75% din ceea ce auzim, auzim imprecis, și 75%
din ce auzim clar, uităm.

să îți stabilești obiective și să dezvolți noi strategii pentru a
fi mai performant și mai fericit, să îți atingi obiectivele
personale și profesionale cu bucurie și ușurință.

Pentru că în activitatea noastră este foarte important cum
comunicăm, de câțiva ani, la ISOP poți pătrunde și în lumea programării neurolingvistice, în cadrul unor programe
de pregătire care folosesc instrumente NLP, obiectivul
acestora fiind dezvoltarea personală și profesională. Se
știe, desigur, că NLP poate fi folosit pentru atingerea excelenței în multe domenii, precum construirea unor relații de
calitate, comunicare eficientă, dezvoltarea continuă a unor
noi căi de gândire, descoperirea abilităților și a zonelor de
excelență, învățarea unor modalități de gestionare a stărilor și a comportamentelor, eliminarea stresului și a gândurilor negative, descoperirea și atingerea obiectivelor personale, renunțarea la tipare vechi și modelarea unor strategii
de atingere a excelenței etc.

Inițiatoarea acestor cursuri este comisar-șef de poliție Mariana Ambrozi, care ne face o prezentare succintă: „Într-o
săptămână, poți să te cunoști, să afli despre tine
multe lucruri pe care poate nu le-ai aflat încă: ce e
important și ce te motivează, ce vrei să trăiești și
în ce context, ce performanțe vrei să atingi și la ce
îți folosește acest lucru, care sunt convingerile
tale, ce anume te sprijină în a-ți atinge obiectivele
și ce te oprește. Vei constata că vei obține rezultate nu
doar în plan personal, ci și în plan profesional, pentru că
aceste două domenii ale vieții noastre întotdeauna se întrepătrund”.

Începând cu 2013, în ISOP se desfășoară stagiul
„Comunicare eficientă cu instrumente NLP”, unde
cursanții învață să folosească instrumente simple de programare neurolingvistică, pentru a-și îmbunătăți relațiile
profesionale și pentru a comunica mai bine cu cei din jur:
colegi, șefi, prieteni sau membri ai familiei.
De asemenea, din 2015 se derulează aici și stagiul
„Vorbire în public cu instrumente NLP”. Este un
curs care se adresează acelora care doresc să își gestioneze
mai bine starea interioară, să își construiască discursul, să
se conecteze emoțional cu auditoriul și să aibă prezentări
de succes, toate acestea într-o atmosferă frumoasă, relaxată, cu joacă și bucurie.
Tot din 2015, pentru dezvoltarea abilităților de comunicare
intrapersonală și pentru dezvoltarea personală și profesională a cursanților, a fost elaborat și desfășurat și stagiul
„Dezvoltare personală cu instrumente NLP”. Programul te poate ajuta să te cunoști, să știi ce este important
pentru tine, să îți cunoști sistemul de valori și convingeri,
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„Jocul este cel mai elevat tip de cercetare”, spunea
Albert Einstein, conștient fiind de valoarea activităților
ludice în educație, iar în ISOP valorificăm jocul în activitatea instructiv-educativă desfășurată aici, pentru a consolida anumite cunoștințe, deprinderi și pentru a forma noi
abilități și competențe.
Inspirați de Antoine de Saint-Exupéry, care, în Micul prinț,
ne arată că „Limpede nu vezi decât cu inima. Ochii
nu pot să pătrundă-n miezul lucrurilor”, formatorii
ISOP vă vor însoți într-o călătorie în care vă veți vedea
viața personală și profesională: cu ochii, cu sufletul și cu
inima. Iar după încheierea călătoriei (poveștii), veți constata singuri ce apare nou, ce se schimbă pentru voi, în lumea
voastră interioară și în relația cu ceilalți.
Și nu trebuie să ne credeți pe cuvânt! Totul are o altă valoare atunci când prinde viață sub ochii voștri, așa că, dragi
colegi polițiști, vă așteptăm să participați la cursurile noastre, să pătrundeți în lumea informațiilor noi, condimentate
cu bună-dispoziție, joacă și povești.
Gianina MILITARU

Exercițiu de imaginație: primiţi o corespondenţă instituţională, prin care sunteţi informat/ă cu privire la
cursul Comunicare eficientă folosind instrumente NLP, desfăşurat la ISOP. Desigur, fără a generaliza, nu se
poate nega tentaţia/tendinţa de a trece peste această informaţie, chiar şi numai pentru că sună, aşa, cam
prea… preţios. Și-apoi, nu avem, mulţi dintre noi, impresia că ştim comunica - eficient sau doar bine, dar,
până la urmă, suficient cât pentru a ne atinge scopurile…? Și, de fapt, ce înseamnă NLP? Ok, căutăm pe net,
găsim informaţie cât să n-o putem duce şi încheiem sesiunea de (pseudo-)informare mai bulversaţi decât
eram înainte de a auzi despre acest nou domeniu de introspecţie, de autocunoaştere, de relaţionare, de… Și
cădem pe gânduri – unii dintre noi se vor fi întrebat şi ,,Ce să caut eu acolo? / Ce-mi trebuie mie? / Ce-o mai
fi și aia? / La ce bun?” ș.a.; alţii, vor fi căutat, iar unii (dovedit!) chiar au descoperit resurse pentru noi prospecţiuni, pentru noi orizonturi şi, dincolo de toate acestea, resurse de entuziasm – pentru început, chiar şi
numai pentru a cunoaşte noi colegi…

Și, pentru a nu trece peste o necesară,
dar, în același timp, și (o mult prea)
convențională prezentare (părere personală!), trebuie spus că acest curs a
fost organizat și susținut, în cadrul
Institutului de Studii pentru Ordine
Publică (ISOP), de doamna comisar-șef
de poliție Mariana AMBROZI, admirabil secondată de domnișoara Ioana
AMBROZI, o (foarte) tânără instructoare în devenire, care, prin felul ei de a fi
– natural-agreabil și foarte deschis, a
adus - dacă mai era nevoie! – un plus
de culoare și de entuziasm pe parcursul
celor două săptămâni.

vitate, esența frumuseții lor lăuntrice și
a neostoitei sete de (auto)cunoaștere!
Fără a cădea într-un butoi cu sirop, o să
vă spunem ceea ce credem, și anume că,
cel mai probabil, numele lor –
AMBROZI – nu este deloc întâmplător!

Parafrazând o celebră reclamă – Din
fericire, suntem cu toții diferiți!,
nici dacă cineva și-ar fi propus aceasta,
nu ar fi reușit să aducă laolaltă 19 personalități mai diferite! Deși toți din
Ministerul Afacerilor Interne, temperamentul, experiența și vârsta au dat culoare și ritm unui curs de la care,
dintr-o prejudecată, am fi fost tentați să
Este clar! Impresia de convenționalism nu avem prea mari așteptări...
persistă, și asta pentru că, de fapt, nici
Aici simțim nevoia să deschidem o paMariana, nici Ioana nu au propriu-zis
ranteză. La începutul anilor 2000, ISOP
nevoie de prezentare — decât strict penera o instituție încă tributară unor motru a respecta tehnica... eseului; altfel,
dalități de abordare și unor tehnici de
ele sunt două persoane deosebit de gepredare cu rădăcini în perioada dinainneroase și dedicate, calități de natură a
tea lui 1989. Așadar, este posibil ca
sorti eșecului orice tentativă de a surmulți specialiști ai MAI să aibă unele
prinde – în banalitatea unei fraze introamintiri de atunci, ce nu îi (prea) îmductive, prin definiție lipsite de expresi-

boldesc spre a reveni...? Pentru că este
bine ştiut faptul că prejudecăţile – mai
ales cele bazate pe percepţii personale,
izvorâte dintr-o serie de realităţi, sunt
cel mai greu de evitat!
Însă, vă asigurăm că ISOP - cel de
acum, nu mai are nicio legătură cu acea
parte din ACEL ISOP! Sigur că are aceleași clădiri, sigur că are, încă, o
„asprime” în alcătuirea lui. Ca o (altă)
mică paranteză, am exersat tehnici NLP
pe unele dintre persoanele care păreau
inflexibile, și am reușit să le smulgem
zâmbete și amabilități, pe care eram
siguri că nu le aveau în „bagaj”.
Și, ca să închidem paranteza, cei care,
ca și noi, au revenit, recent, la cursuri,
în curtea acestei instituții, au avut surpriza să găsească nu numai profesori ce
dispun de înalte (și reale!!!) calificări, ci
și discipline novatoare, unele parcă
scoase din biblioteci SF. De fapt, cursul
NLP acestei categorii îi poate fi circumscris, de aici și încântarea noastră de a

fi pășit în lumi noi-nouțe — în legătură
cu care am dorit să trezim curiozitatea.
Așadar…
Deși nu ne-am propus să devoalăm
prea mult din curs, tocmai pentru a nu
strica surpriza, o să încercăm să surprindem tușele importante, spre a oferi
măcar câteva repere în definirea unei
eventuale opțiuni de a redeveni învățăcel…!
Prima săptămână
Printr-o
simplă,
dar
ingenioasă
„metodă-joc”, după chiar prima oră de
curs reușiserăm să ne cunoaștem între
noi, după prenume, și mai știam și principalul hobby al fiecăruia. Desigur, și
voi credeți că așa ceva nu e posibil, nu?
Asta, mai ales că ora 08.00 a primei zile
de… școală ne găsise pe toți nu doar
aruncând – evident, spre toți!, priviri
curioase, ci și fiind prea puțin dispuși la
abordări deschise, ca între adulți… Ca o
ironie, parcă redeveniserăm copii — hai,
nu chiar timizi, ci, să zicem, așa, ușor
necomunicativi —, în condițiile în care
noi veniserăm să ne îmbunătățim…
comunicarea!!!
Intuind că și noi, desigur, la fel ca alte și
alte serii de cursanți, aveam nevoie de o
(mică) mână de ajutor, Mariana și Ioana au dat tonul ,,spargerii gheții”, context în care nici surpriza lor nu a întârziat să apară, întrucât la sfârșitul acelei
prime zile am ales nu să ne răspândim
ca potârnichile, ci să mai rămânem puțin, la vorbă, în fața pavilionului Clase,
împărtășind prime impresii. Și zilele de
curs ale primei săptămâni au trecut
repede, prea repede, fiecare zi era prea
scurtă, întrucât, odată ce făcuserăm
cunoștință, voiam și să aflăm, dar și să
împărtășim cât mai multe.
Această primă etapă a cursului NLP dedicată autocunoașterii (EU cu EU),
pornește de la premisa că un efort de
îmbunătățire a comunicării cu ceilalți
înseamnă să afli/conștientizezi/înțelegi
că tu însuți/însăți ești singura persoană
pe care o poți schimba.
Am mai aflat și că în comunicare vii cu
anumite resurse, ne-am reamintit că
avem nevoie de anumite abilități, că
trebuie să avem în vedere o serie de
principii – atât în comunicare, cât și în
utilizarea tehnicilor NLP, ne-am mirat
de surprizele pe care ni le pot oferi ponderile celor trei componente ale limbajului – verbal, paraverbal și non-verbal,
și am învățat despre nivelurile neurologice ale schimbării; tot în acele zile
ne-am familiarizat cu termeni precum
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calibrare și recalibrare, am ascultat
scurte povestioare — ilustrative pentru
tehnicile nou prezentate… Aaaaa, și
ne-am și jucat — aflând muuuulte despre noi, prin raportare la mediul înconjurător, dar mai ales, fiind foarte
sinceri cu noi înșine —, cum numai în
introspecțiile adevărate putem fi.
Tot în această primă săptămână ne-am
reamintit valorile pe care trebuie să le
avem în comunicare, și, categorisindule, ni le-am făcut mai ușor asimilabile...
Că, știți cum e, zici că știi ce valori ai,
dar dacă te roagă cineva să le numești,
iese o brambureală... Așa, odată structurate, parcă și în interiorul tău se produce o oarecare schimbare, datorită
convingerii că, puse în ordine aceste
valori, ai și tu o stare mai bună – e cantr-o cămară nu numai bogată, ci și
(mai ales) rânduită și curată.
Și-am
încheiat
săptămâna
reamintindu-ne sau aflând câte ceva
nou despre comportamente, dar și despre convingeri, despre roluri și modele
energetice, iar pentru sfârșitul de săptămână..., ce credeți?
Exact, am avut de făcut temă!!!
A două săptămână
Luni dimineața abia așteptam să ne
revedem, noi, colegii, dar și cu cele două
profesoare — prietene de-acum, și neam simțit de parcă era întâlnirea de
după vacanță...!
Ca dezmorțire, ne-am prezentat tema,
ne-am împărtășit micile succese repurtate utilizând câte ceva din cele însușite
în prima săptămână, apoi am trecut la
tehnica raportului și la recadrare, iar ca
exercițiu, am învățat să ascultăm. O să
spuneți: ,,Mare lucru! Oricine poa’ să
tacă și să asculte...”; ei bine, o să vă
contrazicem: oricine poate să tacă și să
se prefacă a asculta! Să taci și, cu adevărat, să asculți nu este delooooc simplu!
Verificați-vă ascultând un amic 3-4 minute! Veți avea surprize!
Începuserăm partea EU cu CELĂLALT,
iar săptămâna începuse parcă să accelereze spre linia dreaptă — tocmai când
noi am fi vrut să încetinim puțin, să
oprim puțin timpul, cât să ne ajungă
pentru a detalia mai mult gestionarea
conflictului – cu tot cu harta lui!, să
insistăm ceva mai mult pe tehnica argumentării – un instrument foarte valoros
al ecologizării unei relații (părerea

mea!), dar, iaca, pân’ să ne dumirim, se
făcuse joi!
Deși am prins temperaturi sufocante,
iar aerul condiționat din clasă
a ,,muncit” serios pentru a ne menține
proaspeți, în suflete începuserăm să
simțim – unii răcoare, alții de-a dreptul
frigul despărțirii de curs, de MariIoana,
de colegi și… da!, de ISOP!
Și-așa ajunserăm noi în a zecea zi de
curs, ultima, vinerea verificării și a despărțirii! Ca o particularitate, reușind,
prin jocul interesant din chiar prima zi,
să ne cunoaștem și chiar să ne împrietenim, evident că nu am mai lăsat pe
ultima zi sesiunea de schimb de numere
de telefon/e-mail-uri, iar WhatsApp-ul
grupului
nostru
era
deja
foaaaarte ,,aglomerat”, așa cum este
firesc între prieteni dragi! Dar n-au lipsit, la final, promisiunile că ne vom revedea!
Iar emoțiile despărțirii au marcat puternic sesiunea de feed-back, când, parcă,
fiecare a dorit să ia cu sine o părticică
din fiecare și să ducă ,,zestre” cât mai
mare acasă — la Orăștie, Ilfov, Timișoara, Brașov, Suceava, Iași, Vâlcea și…
București!
Am plecat lăsând curtea institutului...
goală? Nici vorbă! Era tot foarte animată, ba mai mult, blând răcorită de o
ploaie caldă de vară – care, după zilele
de aprigă arșiță, voise, parcă, să ne
transmită că suntem oricând bineveniți,
atunci când setea (:-D) de cunoaștere ne
va încerca din nou!
Și-am plecat! Dar ne vom dori să revenim! Iar ceea ce ne-am dorit prin aceste
rânduri o spunem foarte deschis: să
rămânem, peste ani și ani, unii în sufletele celorlalți – așa cum am fost, așa
cum ne-am cunoscut, așa cum ne-am
împrietenit!
Pentru promoția Iulie 2015 a Cursului
NLP a consemnat colonel CristinaTatiana MIRICĂ
Suntem Gabriela, Costică, Anca, AnneMarie, Tatiana, Roxana, Nicolle, Iulian,
Christopher,
Marius,
Liviu,
Theodora, Laura, Caius, Marian, Andreea, Florin, Doina și Marius-Iulian promoția Iulie 2015 a cursului NLP.

Așadar, HAIDEȚI LA CURS!

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

Am aflat de curând un lucru extraordinar de pozitiv. Se studiază posibilitatea
ca deţinuţilor să li se dea drumul din
puşcării, pentru nişte permisii şi-un
mic concediu anual, să zicem de vreo
15 zile. „Concediu de la ce?” veţi întreba tendenţios. De la pedeapsa pe care
o au de executat, vezi bine.
Vestea, trebuie să mărturisesc, m-a
umplut de voie bună. Parcă şi văd forfota tinerească, în preajma sezonului
estival, cuprinzând toate penitenciarele patriei, unul câte unul. Se fac şi
se desfac programări, se verifică salteaua pneumatică, pioletul, schiurile,
rucsacul, cortul. Se controlează, de
asemenea, gura de lup, pontoarca*,
şuriul, şmenul. Fiindcă, după cum ştiţi
foarte bine, organizarea unui concediu
are o mare importanţă.

său, domnul inginer
Vasilescu,
de
pe
Calea
Moşilor
numărul 5, etaj patru, ap.
22. Nelu Brand i-a spart locuinţa
de patru ori până acum. Ultima oară,
din pricina nesincronizării concediilor,
domnul inginer era acasă şi Nelu s-a
văzut nevoit să-i arate de ce i se spune
şi „Brand”.
Un concediu este un bun prilej de revedere pentru prietenii vechi şi dragi.
Deţinuţii merg cu un buchet de flori, o
prăjitură, o carte de vizită, la tovarăşii
lor pe care nu i-au mai văzut de la ra-

zia din septembrie. Amintirile se
deapănă fuior, ponturile sar ca iepurii,
se face schimb de poze şi cartonaşe cu
gardieni, pentru colecţie. Pace şi toleranţă.
Din când în când, se mai poate întâmpla ca nişte poliţe vechi, încă neplătite,
să scoată scântei. Rivalii stau gata să
se încaiere. Atunci, câte unul mai
bătrân, care a escaladat multe ferestre
la viaţa lui, îi apucă de umeri pe
zvăpăiaţi şi-i dojeneşte blajin: „Gineală
la şucăr, bă! E concediu...” Iar ei,
înduioşaţi, varsă o lacrimă şi se potolesc…

Ca să nu mai vorbim de sincronizare.
Cuplurile nu-şi pot lua concediu în
perioade diferite. Cine-a mai pomenit
aşa ceva? Trebuie sincronizare. Ne
referim, desigur la cuplurile pe care le
formează profesioniștii efracției cu
„clienții” lor.
Iată un exemplu: Nelu Brand mearge
în vacanţă în iulie. De ce? Simplu. Pentru că atunci pleacă la munte cuplul

Dănuţ UNGUREANU

Caricatură realizată de
Aurelian Iulius ȘUȚĂ

*) Pontoarcă - accesoriu de vacanţă

Fazele procesului penal constituie diviziuni ale acestuia, în care se efectuează un complex de activități desfășurate succesiv,
progresiv și coordonat, între două momente proeminente ale cauzei penale, pe bază de raporturi juridice caracteristice, în vederea realizării unor sarcini specifice. Activitățile proprii fazelor se desfășoară progresiv. Fiecare nouă activitate întreprinsă
propulsează procesul, însemnând un pas înainte către atingerea scopului și obiectivelor fazei respective, cât și către țelul procesului penal.
Între componentele fazelor procesuale există o interdependență și o continuă determinare dialectică. Coordonarea activităților
face ca fiecare act să reprezinte o condiție și, într-o anumită măsură, o consecință a unei alte activități. Dispozițiile prevăzute
de actualul Cod de procedură penală, intrat în vigoare de la data de 01.02.2014, reflectă împărțirea obiectivă a procesului penal
în patru mari faze: urmărirea penală; procedura camerei preliminare; judecata; executarea hotărârilor penale.
Urmărirea penală reprezintă prima fază a procesului penal și se situează între momentul sesizării organelor de urmărire
penală (în baza căreia se dispune începerea urmăririi penale) și trimiterea în judecată a inculpatului, prin rechizitoriul procurorului.
Procedura camerei preliminare — a doua fază a procesului penal – este faza anterioară celei de trimitere în judecată și
are ca scop verificarea competenței și legalității sesizării instanței, a legalității probelor administrate și actelor efectuate de
organele de urmărire penală.
Judecata este a treia fază a procesului penal, și se desfășoară în fața instanțelor de judecată, în complete legal constituite.
Judecata se poate desfășura pe mai multe trepte: în fond, în apel, prin recurs în casație și prin recurs în interesul legii. De asemenea, conform Convenției europene a drepturilor omului, ratificată și de România, după primirea în Consiliul Europei și
ulterior aderarea la Uniunea Europeană, judecata în recurs se poate desfășura și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului,
după parcurgerea tuturor momentelor în plan național, dacă inculpatul nu este mulțumit de hotărârea judecătorească pronunțată împotriva sa.
Executarea hotărârilor penale reprezintă a patra fază a procesului penal și cuprinde toate activitățile procedurale efectuate după rămânerea definitivă a hotărârilor judecătorești, până în momentul în care este sesizat organul de executare
(îndeplinirea tuturor formalităților de punere în executare a hotărârilor judecătorești de condamnare rămase definitive).
Aceste faze caracterizează procesul penal tipic, dar există şi situaţii în care legea reglementează procese penale atipice cărora le
lipsesc atât faza camerei preliminare, faza de judecată cât şi executarea hotărârilor penale şi faza post-executorie (acele procese
penale care iau sfârşit în urma ordonanţei procurorului de scoatere de clasare sau renunţare la urmărirea penală). În aceste
situații, întâlnim procesul penal atipic. (Ioan SCRIPCARIU)

Dan ANTONESCU

Eram în drum spre casă, într-o seară de iunie a frământat-tumultuosului an 2012. Plecasem de la redacție și, ca de cele
mai multe ori, radioul Matildei era fixat pe frecvența postului la care, ciudat și neașteptat pentru mulți, dar mai ales pentru mine, lucrez de un an și jumătate.
Gropile și unii ciudați din trafic mă făceau să mă rup oarecum de gândurile care nu-mi dădeau pace. Radioul suporta
cu stoicism bălăcăreala dintre niște politicieni.
Reușeam să ignor dialogul penibil și să-l trec în spatele gândurilor care mă frământau. Sunt convins că radioul
Fordulețului meu ar fi preferat să mă ajute cu niște muzică,
dar, de ceva timp, sunt aproape obligat sa fiu cu urechea la
știri. Și le ascult. Ascult și comentez, câteodată, breaking
news-uri, news alert-uri. De regulă tot soiul de news-uri
care au legătură cu infracțiunile, cu ,,penalele’’.
Rățoiala politicienilor e întreruptă de vocea moderatoarei
care anunță cu glas afectat o știre de ultimă oră: arde Moara
lui Assan ! Din București, precizează ea…. Face o scurtă descriere a situației de acolo, după care bălăcăreala reîncepe.
Dacă până atunci ,,comentariile politice’’ mă lăsaseră să-mi
văd de gândurile mele, cuvintele referitoare la incendiul
respectiv m-au făcut să devin atent. Chiar foarte atent.
Nu era prima dată când un incendiu se producea în incinta
Morii, dar de data asta simțeam că este ceva aparte, așa că,
lăsându-mă călăuzit de instinct, am rugat-o, din comenzi, pe
Matilda să mă duca până-n Lizeanu, să văd ce-i acolo. Și am
văzut.
Întunericul începea să se impună și, în lumina slabă, se vedea o imagine deopotrivă spectaculoasă și dramatică, imagine care nu-mi va fi ștearsă din memorie niciodată.
Cea mai impunătoare, cea mai înaltă, cea mai frumoasă
clădire din incinta Morii, ardea. Ardea și, fără vrerea ei, ofeFoto: Wikipedia
rea un spectacol grandios si tragic totodată. Ecranul cinematografului imaginar în care intrasem îmi oferea scene
reale în care actorii fuseseră înlocuiți de flăcări și fuioare de
scântei care spărgeau întunericul până la înălțimi de rangul
zgârie-norilor. Scena era completată cu niște scări telescopice ridicate la înălțimi amețitoare, scări din vârful cărora câțiva pompieri aruncau, în hăul de jar, jeturi inutile de apă. Aveam senzația că am în față o scenă dintr-unul din basmele
copilăriei, basm în care Făt Frumos încerca să răpună balaurul ce arunca flăcări pe nări. Doar că, în basm, Făt Frumos
ieșea învingător….
Și atunci, mi-am dat seama că nu arde doar Moara lu’ Assan. În acea seară, în fața ochilor mei, ardea și o copilărie. Copilăria mea. Și adolescența dar și tinerețea mea. Privind cum arde Moara, mi s-au umplut ochii de lacrimi.
Nu am copilărit în vreun sat frumos și liniștit sau pe niște meleaguri de poveste, ca alții. Nu am văzut cai, vaci, porci,
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găini sau oi decât în puținele zile din vacanțe în care ajungeam la bunicu’. Pădurile, munții, câmpia sau nisipul plajei le-am văzut, în copilărie, doar când mergeam cu ai mei
in concedii.
Am copilărit ,,pe asfalt’’, cu cheia de gât, în fața blocului.
Câmpia mea se rezuma la lățimea aleii care despărțea
blocul nostru de gardul de beton al Morii lu’ Assan, gard
care, în mintea mea de copil, era asemeni unui munte,
asemeni unei stânci, greu de escaladat. Pădurile erau simbolizate de cei câțiva plopi înghesuiți, de-a lungul aceluiași gard, în singurul petec neasfaltat, lat de un metru și
jumătate, mărginit de bordura aleii. De la geamul apartamentului, știam toate detaliile curții Fabricii, așa cum îi
spuneam noi în acele vremuri. Atunci când, însă, săream
gardul să recuperăm vreo minge ajunsă accidental acolo,
aveam senzația că totul este nou, ne simțeam ca niște exploratori pe un teritoriu virgin. Și tot ca la exploratori
existau și teama de necunoscut dar și dorința de cunoaștere.
Am copilărit lângă Moara lu’ Assan și parte din viața mea
s-a petrecut acolo unde Moara făcea parte din peisaj și din
cotidian. A făcut parte din viețile celor care am trăit lângă
ea. Lângă Moara lu’ Assan! Sau Fabrica 13 Decembrie,
cum a fost rebotezată, o perioadă….
Când m-am mutat în blocul de lângă Moară aveam patru
ani și abia ajungeam, pe vârfurile picioarelor, să trec cu

nând totodată o pulbere fină pe toate lucrurile din casă.
Și mai erau două elemente care mi-au însoțit zilele si nopțile, copilăria, adolescența și tinerețea: zumzetul fabricii și
mirosul de turtă de semințe de floarea soarelui.
Noi eram atât de obișnuiți cu ele, încât nu le mai sesizam
prezența decât atunci când musafirii întrebau ce miroase
atât de ciudat și cum de nu ne deranjează. Mirosul acelor
turte, rezultate în urma presării semințelor pentru a se
obține uleiul, turte din care se face halvaua cea atât de
căutată în perioadele de post, îmi lipsește poate cel mai
mult și i-am observat absența mai ales când, trecând pe la
părinți, sau mai târziu doar din nostalgie prin zonă, am
văzut că fabrica a fost ,,rezolvată’’ de mințile luminate si
novatoare. În numele progresului. Și din rațiuni ,,economice’’, evident.
Mai târziu, am evitat să mai trec pe acolo. Mă durea să
văd paragina și ruina care luaseră locul unei fabrici ce
umplea garnituri întregi de cisterne cu ulei și făină. Mă
durea să văd că locul de muncă al părinților unora dintre
foștii colegi de școală generală devenise ,,fieful’’ boschetarilor, aurolacilor și al țiganilor. Toți aceștia, generic denumiți ,,magneței’’, din cauza dragostei subite față de tot ce
este din metal, au vandalizat întreaga fabrică (au dispărut
până și vechile șine de cale ferată), fără teamă de nimeni.
Chiar așa ! De cine ar fi trebuit să se teamă? Doar e democrație, nu?!
Îmi amintesc de o zi în care eram toată familia acasă, fapt
rar întâmplat pentru că tata era mai tot timpul plecat din
cauza serviciului. Era o zi deosebită și pentru că era 23
August — Sărbătoarea Națională, pe atunci. Stăteam toți
patru la masă și frate’ miu a sesizat că ceva nu e în regulă.
Tuturor ni se părea că ceva este altfel în acea zi, dar nu
puteam defini ce. Și tot frate’miu a găsit răspunsul: era
liniște. Era o liniște ciudată. Lipsea zumzetul fabricii. Lipsea acel zumzet prezent 24 din 24, în toate zilele anului,
mai puțin de 1 Mai, 23 August și Anul Nou. Doar trei zile
din an zumzetul își lua și el liber. Și parcă ne lipsea. Zumzetul. Nu eram toți la masă în zi de sărbătoare.

privirea de pervazul geamului. Nu vedeam decât cerul și
vârful unui coș din cărămidă care se ridica până mai sus
de etajul cinci unde locuiam împreună cu ai mei.
Morii i se mai spunea și Vaporul lui Assan, asta pentru
că era una dintre puținele mori cu aburi existente în
România înainte de 1900. Doar că eu nu știam atunci de
ce i se spune unei construcții pe uscat…. vapor. În mintea
mea de atunci vapor era similar cu…. corabie. Măcar că nu
văzusem nici una, nici alta în realitate.
Mulți ani, coșul de cărămidă care-mi stârnea admirația
prin înălțimea și zveltețea lui, coș pe care mi-l imaginam
ca fiind un catarg al Vapor-Corabiei lui Assan, a reprezentat cel mai mare dușman al mamei, dar și al tuturor gospodinelor din bloc. Fumul care ieșea aproape neîncetat pe
gura lui, fum ce părea a fi un mare pavilion-drapel înălțat
pe catarg, înnegrea cu o ritmicitate și o perseverență diabolică perdelele de la geamurile apartamentelor, așter-

Acum e liniște în curtea Morii. Și nu e nicio sărbătoare
care s-o explice. E o liniște ca de priveghi, o liniște ca-n
cimitir. Cine a avut interesul să dispară această Moară,
care pe lângă eficiența economică are, sau mai exact avea,
și calitatea de monument istoric? Cine a pus ochii pe
această imensă suprafață ,,nefolosită judicios’’, situată în
inima Bucureștiului? Ce cartier de locuințe de lux, ce vor
sta mult și bine neocupate, se va naște pe această suprafață interesantă din punct de vedere imobiliar, de mulți
râvnită? Vom afla vreodată cine este în spatele multiplelor
incendii de la Moara lu’ Assan ? Și dacă vom afla, la ce ne
va servi? Mai reparăm ceva ? Nu. Poate doar pentru ideea
de dreptate, atât cât mai există și mai contează această
dreptate... A deranjat atât de mult Moara, așa cum deranjează atât de mult pensionarii aparent inutili care se încăpățânează să trăiască?
Așa cum a ars Moara, au fost tăiate păduri și au fost vândute multe fabrici, am fost arși, am fost tăiați, am fost
vânduți și noi ca nație. Ce a pățit Moara lui Assan a pățit
Romania.
A ARS MOARA LUI ASSAN !

Ziua de 8 martie a trecut ca orice zi. Multe lucrări de finalizat, presărate cu felicitări și flori de la colegi sau familie.
Pentru colega noastră, Gigi Burcea, fiecare zi trece altfel.
Este un miracol în repetiție, o colecție de gânduri bune și un
cântec duios. După ce s-a luat la trântă cu destinul, reușind
printr-o minune să supraviețuiască unui accident, a înțeles
că trebuie să fim „răbdători cu viața, să glumim cu ea și cu
greutățile ei”.
Absolventă a Liceului de Artă George Enescu, Gigi nu trăiește cu regretul că nu a ajuns o cântăreață vestită, chiar dacă
are o voce cum rar mai auzi. Puternică, rezistentă, modestă,
nu exagerăm când spunem „o adevărată supraviețuitoare”,
Gigi Burcea este colega noastră care, pe lângă serviciul ei
clasic, uneori rigid, ne încântă cu vocea ei de înger. Prima
senzație când o auzi este că tocmai a coborât de pe o mare
scenă a cântecului. Graiul popular îmbinat cu ochii ei blajini
și vorba bună ne conving de vorbele lui Dinu Lipatti:
„trebuie să fi fost ales ca instrument al lui Dumnezeu”.
Chiar dacă viața este uneori grea, Gigi știe să vadă partea
plină a paharului și să ne aducă bucurie nouă, celor din jurul ei. Îndemnul ei zilnic este „iubiți să trăiți frumos și aveți
grijă să nu vă înghețe inimile!”

Am încercat să aflu dacă toți colegii mei gândesc la fel. Subcomisar de poliție Cătălin Gabriel Butoi-Puț, formator la
catedra „Formare Profesională Continuă”, mi-a confirmat
credința: „un om generos, pasionat de ceea ce îi place și un
om grijuliu. Generozitatea ei este și o metodă de apropiere
față de cei din jur și totodată o modalitate de exprimare a
sentimentelor. Gigi este o FEMEIE și atât! Este motorul
unui univers în care noi bărbații n-avem ultimul cuvânt. De
ce? Simplu. Pentru că în ciuda problemelor personale pe
care le are, ea radiază, este fericită, nimic nu-i stă în cale.
Asta este ea, o femeie adevărată!”
Pentru toate aceste calități, am ales să îi facem această surpriză și să îi publicăm câteva versuri în care chiar ea ne spune: „am adunat zâmbetul de-o viață, cântecul necântat de
ani fără de număr, gânduri din cele mai bune și vorbe din
cele mai dragi, să vi le dăruiesc vouă, oameni buni”!
Lucia TOCACI

Prin amintiri
Îmi umblă gândul de nebun
Prin amintirile de-o viață!
Îl las haihui, nu mă opun,
Dar simt cum sângele-mi îngheață.
Nu-i prea ușor să re-ntâlnești
Atâtea măști din viața ta,
Ce te-au făcut să le-ndrăgești
Crezând că poate-ar merita...
Zâmbet curat am oferit
Și la nevoie o vorbă caldă.
Ce ochiul minții mi-a șoptit...
N-am lăsat inima să creadă!
A zburat timpul, nemilos!
Și viața mea-i la jumătate.
Eu tot mai văd omul frumos,
Chiar de mi-a arătat ce poate.
De mic copil mi se spunea:
“Omu-i creat de Dumnezeu“!
Și-atunci, vă-ntreb… cum aș putea
Să vad în oameni doar ce-i rău?!
O lacrimă își face loc
Pe-obraz, alunecând spre gură.
Fugi gând nebun, mă treci prin foc!
Nu vreau să mă prefac în zgură.

FORUM ISOP

Un gând, pe-un rând!

Promisiuni mie!

De-mi vii în vis, să nu stai mult!
Că mă învăț și-mi vine greu
Atunci când pleci, pașii-ți s-ascult.
Și-aș suferi… cum fac mereu.

M-am gătit în sărbătoare
Și-am pornit la pas prin timp!
Cu ochii-ațintiți spre zare...
Să-ntâlnesc alt anotimp.

Să stai... cât ține un sărut,
O mângâiere… două șoapte!
Să nu știu cum e, cu mai mult...
Atunci te-aș vrea și zi și noapte!

Sufletu-mi se primenește,
Alte gânduri dau năvală...
Poate mi se-adeverește
Că speranța nu-i o boala!

Îmi place-n vis să îți pictez
Și chipul, dar și inima!
Ce nebunie...! Să visez
C-ai fi așa, cum eu te-aș vrea.

Sărut zorii, sărut vântul,
Cântecul mi-l port prin lume...
Nu voi mai lăsa urâtul
Ca să-și facă loc, în mine!

Să nu mă cerți… e doar un gând!
De nu l-aș scrie, ar fi mut.
Nu a-ncăput pe-un singur rând...
Atât cât e… cu el mă lupt!

Voi trăi făr' de-amânare
Zilele ce mi-au fost scrise!
Speranța o voi face soare Peste dorințele-apuse!

O dată cu avansarea în vârstă sau afirmarea pe scara socială, fiecare individ este preocupat într-o proporție mai mare sau mai mică de diversificarea culturii generale sau
de aspectul fizic. În acest sens, de la caz la caz, se abordează domenii diverse de specialitate, se urmează cursuri sau se „face cultură” prin diferite moduri (citit, cursuri de
dans, socializări etc).
În ceea ce privește cultura fizică (modul în care ne educăm și/sau antrenăm corpul),
idealul olimpic al corpului armonic — Mens sana in corpore sano — capătă niveluri
de accesare variate. Unii indivizi agrează sporturile de echipă (jocuri sportive precum
fotbal, baschet, volei etc), alții preferă elemente din școala alergării specifice atletismului, elemente de gimnastică, înot etc., sau arte marțiale.

Cms. şef dr. Doru GALAN
Instructor specialist
Antrenor emerit

Indiferent de domeniul accesat, orice tip de activitate fizică presupune conlucrarea
dintre fizic, reprezentat de sistemul muscular și osteo-articular, și sistemul psihic,
reprezentat de factorul psihic – minte. Această conlucrare duce la influențarea pozitivă a sistemului psiho-fizic, dar și a calităților moral-volitive. Dincolo de aceste aspecte, fiecare individ care „se învârte” prin anumite cercuri dorește să arate bine și să
aibă o sănătate corespunzătoare.
În lumina sublinierilor de mai sus, vom exemplifica mai jos o pildă care incubă prezența factorului activitate motrică cu trimitere spre dezvoltarea calităților moralvolitive, respectiv, un exercițiu celebru extras din cultura orientală – Salutul soarelui
(după www.yogaforall.dgns.net; Digital Generation 2003), ca și modalitate accesibilă
omului modern (foarte ocupat!) de a-și ameliora calitățile psiho-motrice.

Detalierea acestui complex de exerciții se va efectua într-un număr viitor al revistei.
Pilda noastră, referitoare la interacțiunea dintre activitate motrică și calitățile moral-volitive, ne spune că, odată, un om
a găsit un ou de vultur și, neavând ce face cu el, a considerat de cuviință să-l pună în cuibarul unei găini de curte. După
scurgerea timpului sorocit de soartă, din oul de vultur a ieșit un pui de vultur care, venind pe lume în același timp cu alți
pui de găină, se considera la fel ca aceștia: piuia toată ziua, scurma pământul în căutare de viermișori sau insecte, cloncănea sau cotcodăcea, dădea din aripi și/sau zbura puțin, se bucura atunci când cloșca le împărțea un viermișor sau o
râmă… Anii au trecut; puiul de vultur se trecea și el, făcând aceleași activități anoste ca și frații lui de clocitoare… Într-o
zi, a văzut o pasăre mare și puternică care zbura grațios pe cerul fără nori, planând și lăsându-se purtată de curenții de
aer, corectându-și traiectoria de zbor din când în când cu o bătaie abia vizibilă din aripile-i puternice. Mut de uimire,
nedezlipindu-și privirea de pe superba pasăre care domina înălțimile cu grație, a reușit abia să îngâne: Cine-i acesta?
Este vulturul, regele păsărilor, stăpânul înălțimilor și unul din cei mai iscusiți vânători, i-a răspuns vecinul său. El aparține cerului, noi aparținem pământului; el scrutează înălțimile și alege ce dorește să mănânce, noi scurmăm pământul în
căutare de hrană... Bătrânul vultur, născut printre puii de găină, a oftat din greu... Și-ar fi dorit și el să fie vultur, dar...
acum era prea bătrân pentru acest lucru… Dacă s-a născut între găini, va trebui să moară ca o găină...
Morala: Spune POT, și vei putea! Spune VREAU, și atunci vei reuși! Nu cădea în mrejele delăsării care îi subjugă pe
mulți din semenii noștri, crezând
că „nu pot” realiza ceva, pentru
că nu au un anumit statut social
sau anumite „proptele” sau...
Dacă vrei „să arăți bine” din
punct de vedere psiho-fizic, preocupă-te de acest lucru: fă
„mișcare”, lucrează-ți mintea și
abordează orice situație de o
manieră demnă! Nu te mai compătimi sau căuta scuze stânjenitoare care să justifice de ce nu
faci un lucru sau altul! NU te
păcăli! Fii perseverent pentru că
poți [aproape] orice.
NU există „nu pot”! EXISTĂ „nu
vreau”!
Mai jos exemplificăm execuția
schematică a Salutului soarelui,
ca modalitate simplă de antrenament al sistemului psiho-fizic,
inclusiv în cadrul căminului nostru, cu geamurile larg deschise.
Dar, tratarea pe larg a acestui
exercițiu, în numărul viitor al
revistei.

Dănuț Ungureanu,

Luna în orașul blestemat
Scriitor, scenarist, dramaturg, jurnalist, Dănuț
Ungureanu a publicat cincisprezece volume personale, zeci de povestiri în reviste și almanahuri. A scris
romane sociale, science-fiction, thriller, umor și a
obținut patru premii ale Convenției Naționale de
Science-Fiction (Romcon, dar și un premiu al European Science Fiction Society).
Ultimul volum lansat, Luna în orașul blestemat,
la editura Tritonic, este un thriller-avertisment, care
descrie o Românie fără identitate, pierdută în compromisuri, violență și corupție. Pornind de la peisajul
dramatic al societății românești contemporane, autorul a schițat în romanul său un posibil viitor al României, un viitor apropiat, survenind în absența Uniunii Europene, pe fondul unui abandon al valorilor
democrației și drepturilor omului.
În acest infern,
există o speranță
pe care ne-o
transmite eroul
principal,
vigilantul Dănuț
Luna, fost polițist.
După multe asasinate și mult
sânge, autorul ne
surprinde mereu
cu alte răsturnări
de situație, întotdeauna mai complicate și explorate până la nivelul
lor profund.
„Lumea noastră e
un tren, care
acum ceva vreme
a scăpat pe-o
linie greșită. Trebuie oprit. Trebuie dus pe linia bună.
Asta fără ca pasagerii să simtă prea multe”.
Fostul polițist descoperă și reușește să pună capăt
unei conspirații, chiar dacă în final se îndoiește de
succesul său: „lumea ta nouă începe cu un masacru.”
„…. trenul… n-o să oprească de la sine. O să sărim din
mers, între stații. Care-s stațiile alea? Lumea mică?
Alt oraș, altă regiune?”

Documente de la Matei Basarab privitoare
la Mănăstirea Argeșului (1632-1654)
Lucrarea, apărută la Editura
Ordessos, Pitești, 2017, este un instrument de lucru util care vine atât
în sprijinul cititorilor pasionați de
heraldică și de sigilografie, cât și al
celor interesați de a cunoaște unele
documente ce au fost emise, între
1632-1654, de cancelaria domnitorului Matei Basarab, referitoare la
Mănăstirea Argeșului.
Autorul, Laurenţiu-Ștefan
Szemkovics, trece în revistă, în
„Studiu introductiv”, cele 64 de
documente originale, emise de Matei
Basarab, domnul Țării Românești,
puse la dispoziție de Arhivele
Naționale Istorice Centrale din
București, din fondurile și colecțiile:
Episcopia Argeș, Mănăstirea Câmpulung, Peceți și Ionașcu Ion.
De asemenea, ținând cont de normele științei heraldice, domnul
Szemkovics descrie și reproduce stema heraldică a Țării
Românești aflată în frontispiciul unui document. Apoi, în subcapitolul „Sigiliile domnitorului”, autorul, ținând seama atât de normele științei heraldice, cât și de recomandările fostului Comitet
Internațional de Sigilografie, organism creat în 1959 în cadrul
Consiliului Internațional al Arhivelor, prezintă tipurile de sigilii
după procedeul de folosire utilizat la aceste documente, reproduse
și analizate de autor după cele două tipuri de steme din embleme,
stema heraldică a Țării Românești și stema combinată. Totodată,
scoate în evidență că un document este autentificat cu un sigiliu
care nu a aparținut lui Matei Basarab, ci domnitorului Radu cel
Mare. La sfârșitul acestui capitol, autorul explică metoda de lucru și aduce mulțumiri celor care i-au adus un sprijin în ceea ce
privește tehnoredactarea, împrumutarea unor cărți rare, punerea la dispoziție a traducerilor unor documente scrise în limba
slavonă, traducerea unui document, a unei expresii slavone și
publicarea cărții (vezi paginile 7-19).
Capitolul „Documente” cuprinde transliterarea cu caractere latine a cuvintelor slavone, transcrierea cu alfabet latin a documentelor care sunt scrise în limba română cu caractere chirilice, cota, caracteristicile documentelor și eventualele referințe bibliografice (vezi paginile 41-95).

Un adevărat tablou în care Dănuț Ungureanu a surprins prin stil nu numai decorul dureros unde se petrece acțiunea, ci și stările sufletești ale eroilor, limbajul colorat al interlopilor, detaliile semnificative,
suferința, viața și moartea. „… Iar viața și moartea
sunt doar o chestiune de preț, de tocmeală. Și n-avem
ce să le punem împotrivă decât ură. Căci altfel, oamenii nu se mai trezesc noaptea de grija altora. Nația
asta e în catalepsie dinainte de-a se-nchide uniunea.
Molima lui «fiecare-pentru-el» s-a sfârșit din lipsă de
bolnavi noi. N-a supraviețuit nimeni...”

Autorul cărții, dr. Laurențiu-Ștefan Szemkovics, este membru în
Comisia Națională de Heraldică, Genealogie și Sigilografie a
Academiei Române, membru al Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta” din Iași, membru în Comisia de
Însemne Heraldice a Ministerului Afacerilor Interne, membru
corespondent al Societății Franceze de Heraldică și Sigilografie.
Domnia Sa este autorul mai multor studii și articole publicate în
peste 40 de reviste, ziare și volume omagiale, precum și a 20 de
cărți, între care: Matrice sigilare aparținând Ministerului de
Interne și unor structuri polițienești (1831-1931); Blazoane individualizând familii nobile de origine română din Transilvania
(secolele XVI-XIX); Steme din emblemele unor matrice sigilare
care au aparținut suveranilor României (1867-1947); Documente cu sigilii ale unor puncte de frontieră (1859-1866); Istoricul Companiei de Pompieri Craiova (1907-1976); Documente
de la Constantin Brâncoveanu pentru unele mănăstiri și persoane din județul Gorj (1688-1712); Documente privitoare la
Compania de Pompieri Giurgiu (1943-1945); Istoricul Companiei de Jandarmi Botoșani (1893-1948); Documente de la Constantin Brâncoveanu referitoare la Mănăstirea Argeșului
(1688-1703); Documente de la Constantin Brâncoveanu privitoare la Mănăstirea Hurezi și la unele localități din județul
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Gianina MILITARU

Lucia Tocaci

Este un roman care se citește cu sufletul la gură și,
chiar dacă autorul mărturisea, la lansarea cărții, că
i-a dat un sentiment profund de depresie în timp ce
scria, mintea cititorului pare să fie deturnată mereu
spre „credința că încă nu e totul pierdut, câtă vreme
cineva mai face ceva, cât de puțin”.

FORUM ISOP

,,Dacă Hristos n-a înviat, atunci
zadarnică este
credința voastră,
sunteți încă în păcatele voastre.”
(I Corinteni; 15,17)

Sfintele Paști este praznicul mult așteptat al întregii creștinătăți, pentru că persoana întreagă, suflet și trup, aflată la
capătul drumului de întâmpinare (postul de curățire, de
readucere în fire, lung de șapte săptămâni) trăiește bucuria
Învierii din morți a Mântuitorului Hristos.
Trăirea pascală (departe de a fi o petrecere la miezul nopții,
sau întinsă pe două-trei zile libere) înseamnă părtășia cu
Hristos (moarte pe cruce, coborâre la iad, rupere de legăturile morții și Înviere) și conștientizarea că prin acestea s-a
realizat răscumpărarea noastră a tuturor, trecerea de la
moarte la viață. Prin păcatul primordial al mândriei (de a
ne dori egalitatea cu Creatorul) și al nepostirii
(neînfrânarea de la a gusta din pomul oprit) a intrat moartea în lume. Căci, fără moartea făptuitorului, păcatul ar fi
fost perpetuu. Dar, la plinirea vremii, la capătul procesului
permanent de pregătire a omenirii prin prooroci, prin care
aceasta a devenit capabilă să-L primească, DumnezeuCuvântul S-a întrupat făcându-Se asemenea nouă,
născându-Se în lume din Fecioară. Făcându-Se asemenea
nouă, afară de păcat, Și-a asumat întreaga fire omenească,
pe care a adus-o, fără crâcnire, la absoluta ascultare, prin
care a pironit păcatul pe cruce, a restaurat firea umană. La
capătul acestui întreg proces s-a realizat astfel mântuirea
obiectivă, potențială, a întregii omeniri, și s-a deschis calea
mântuirii subiective, a fiecăruia dintre noi, la care trebuie
să trudim noi înșine.
În această perspectivă, momentul pascal capătă noi înțelesuri: este momentul deșteptării omului întreg, suflet și
trup, din amorțeala atotsuficienței contemporane și a grijilor cotidiene, este momentul conștientizării Învierii
Mântuitorului ca izvor permanent de putere pentru înfruntarea căderilor și ispitelor noastre. Călirea întru aceste trăiri
se face, mai ales, în perioada pregătitoare: Postul Mare,
sau Păresimilor, urmat de Săptămâna Mare. Tuturor celor
care, din neștiință sau din neputință, nu au gustat bucuria
trăirii creștine, postul premergător Sfintelor Paști le
deschide perspectiva pregustării mântuirii. Căci, în
această perioadă de zdrobire sufletească și înfrânare
trupească, orice rătăcit se poate apropia, nu prin curgerea firească a timpului, ci prin conștientizarea treptată dar sigură a dragostei biruitoare revărsate de sus,
de bucuria Învierii. Deci nu postul mecanic (scop în
sine), ci schimbarea raportării față de Creator și de
aproapele duce la descoperirea valorii omului și la
apropierea de Dumnezeu.
Treptata descoperire se cucerește prin efort propriu,
constant și susținut, dar se pune pe temelie trainică
doar după Sfânta Spovedanie, la preotul-duhovnic.
Eliberarea întru renaștere are loc doar prin dezlegarea
de păcate (dată numai de către preotul-duhovnic) și
primirea Sfintei Împărtășanii (în cadrul Sfântei
Liturghii din Noaptea de Paști). Renăscut din păcat,
eliberat de legătura muritoare, credinciosul trăiește, în
comuniune cu întreaga obște creștinească, renașterea

întregii lumi, a întregului Univers. Astfel că Sfintele Paști
nu va fi doar rememorarea anuală a unui simplu eveniment
istoric, acela al Învierii lui Hristos, ci mult mai mult: actualizarea acestui moment în inima creștinului și trăirea sa,
aflând astfel izvorul vieții veșnice! Prin primirea Sfintei
Împărtășanii pascale, credinciosul se face părtaș noului
popor ales, noului popor Israel. Căci ales nu rămâne cel
vechi, care L-a respins pe Mântuitorul, ci noul popor, poporul creștinesc, care, peste orice barieră de identitate națională, trăiește permanent, actualizat, bucuria Învierii Domnului — nădejdea mântuirii noastre.
Și atunci, se desprinde firesc de pe buzele tuturor salutul cel
vechi de aproape două mii de ani, cel mai plin de Viaţă și
de Nădejde, care concentrează în el toată credința noastră:
Hristos a înviat!
Iar bucuria Învierii nu trebuie pierdută după cele trei zile
pascale, ci trebuie să fie un izvor permanent al trăirii noastre creștinești. Lumina primită de Înviere se alimentează
continuu prin exersarea virtuților și împlinirea faptelor
bune, astfel că nevoințele postului, încununate de primirea
Sfintei Împărtășanii, dau permanent roade, prin schimbarea modului nostru de a fi: din simpli viețuitori, devenim
trăitori!
Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca toți cititorilor revistei
noastre să devină părtași ai acestei trăiri, iar lumina Învierii
și bucuria pascală să le fie o prezență vie în suflete, o călăuză pe calea mântuirii!
Tuturor, cu multă bucurie, cu nădejde și cu frățească dragoste, vă transmit salutul: Hristos a înviat!
Preot Gruia-Mihail ZAMFIRESCU
Biserica Izvorul Tămăduirii –
Mavrogheni, Bucureşti
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