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F O R U M  I S O P  

Suntem privilegiați să trăim acest moment unic în istorie – Centenarul Marii Uniri! Am avut 
șansa să ne fi născut într-o țară despre care se spune că este Grădina Maicii Domnului, iar aceas-
tă binecuvântare merită răsplătită cu smerenie și recunoștință. 
 
Părinții părinților noștri au conturat destinul istoric al României prin sacrificiu și dăruire necon-
diționată. Să ne rezervăm această zi pentru a le omagia jertfa în cel mai sincer și respectuos mod 
posibil! 
 
Eu sunt convinsă că în sufletele fiecăruia dintre noi bate o inimă de român și mi-aș dori ca mă-
car astăzi să bată în același ritm. 
 
Ne avem unul pe altul și, împreună, avem o țară cu care ne mândrim pentru oamenii ei, pentru 
istoria ei demnă, pentru frumusețea ei, dar mai ales pentru că este a noastră.  
 
Acesta este mesajul meu adresat românilor. Acesta este mesajul meu adresat și dumneavoastră, 
angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, indiferent dacă vă desfășurați activitatea în țară sau 
în misiuni internaționale.  
 
De Ziua Națională, vă doresc tuturor sănătate, viață lungă, putere de muncă și realizări pe toate 
planurile! Centenarul Marii Uniri să vă găsească împăcați sufletește, dedicați semenilor și devo-
tați valorilor noastre naționale!  
 
                                                                  La mulți ani, România! La mulți ani, români!  

 

 

                                                                                                                                                MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

 

                                                              CARMEN DAN 

 



La 25 octombrie 2018, am sărbătorit 69 

de ani de la înființarea Institutului de 

Studii pentru Ordine Publică – centru de 

excelență în învățământul polițienesc. 

Înființată la 25 octombrie 1949, prin  

Ordin al Ministrului Afacerilor Interne, 

ca Școală Pregătitoare pentru Ofițeri, 

unitatea noastră a cunoscut o evoluție 

marcată de toate caracteristicile etapelor 

parcurse de statul român, în general, și 

de Ministerul Afacerilor Interne, în speci-

al. 

Însă, indiferent de denumirea atribuită 

școlii și de sediul în care aceasta a funcți-

onat, cele aproape șapte decenii de activi-

tate didactică au fost subordonate unui 

scop unic: formarea și perfecționa-

rea pregătirii ofițerilor de Afaceri 

Interne, astfel încât aceștia să-și 

îndeplinească în cât mai bune con-

diții atribuțiile conferite prin lege 

în serviciul cetățeanului, al societă-

ții românești și al statului. 

„Învață să știi; învață să faci; învață să 

conlucrezi; învață să fii‖. Aceștia au fost 

cei patru piloni de susținere ai întregului 

proces educațional căruia i s-au dedicat 

zeci și zeci dintre cei mai buni și mai ex-

perimentați profesioniști din domeniul 

Ordinii Publice. 

Constituite începând cu octombrie 1970, 

când unitatea noastră avea statutul de 

școală militară, catedrele de Drept Penal, 

Drept Procesual Penal, Drept Adminis-

trativ, Drept Constituțional, Drept Civil, 

împreună cu catedra de Limbi Străine, au 

configurat absolvenților un profil profesi-

onal și uman de polițist modern, deprins 

să depășească constrângerile ideologice și 

să își întemeieze toate acțiunile pe Lege. 

Aceluiași deziderat, specific învățământu-

lui polițienesc din toate țările civilizate,    

i-au fost consacrate măsuri organizatori-

ce și logistice în primele două decenii de 

după 1989. Odată cu transformarea insti-

tuției (în anul 1992) în Școală pentru Per-

fecționarea Pregătirii Ofițerilor, dar mai 

ales după 1999, când devine Centru de 

Studii Postuniversitare (Postacademice), 

activitatea didactică este reorganizată pe 

două componente principale: 1. cursuri 

de inițiere/formare; 2. cursuri de perfec-

ționare/specializare. Din această etapă, 

dar mai ales începând din anul 2010, 

când, prin Hotărâre de Guvern, a devenit 

Institutul de Studii pentru Ordine Publi-

că, unitatea aniversată astăzi a devenit 

principalul furnizor de educație de speci-

alitate, care integrează formarea profesio-

nală inițială cu cea continuă, conferind 

repere de evaluare și de susținere în cari-

eră.  

Statisticile noastre evidențiază că, anual, 

aproximativ 2500 de angajați MAI ur-

mează unul dintre cursurile organizate de 

ISOP. Ceea ce înseamnă, numai în ulti-

mul deceniu, peste 20.000 de absolvenți. 

Ne mândrim cu faptul că, printre acești 

absolvenți se numără majoritatea mem-

brilor echipelor manageriale care conduc 

structurile centrale și județene ale MAI. 

Suntem, de asemenea, mândri că ni s-a 

încredințat responsabilitatea de a pregăti 

specialiștii să participe la activități și mi-

siuni internaționale, independent sau în 

cadrul unor structuri multinaționale.  

Din cele arătate fie și sumar, rezultă rolul 

important pe care ISOP îl are în întărirea 

coeziunii organizaționale din structurile 

MAI și, totodată, în integrarea în formele 

de colaborare polițienească internaționa-

lă. Activitatea noastră în acest domeniu 

trece în prim-plan, cu precădere în acest 

an, când ni s-a încredințat rolul de a ges-

tiona cursurile de pregătire a personalu-

lui de specialitate pe domeniul „Afaceri 

Interne‖, destinat exercitării de către   

România a Președinției Consiliului     

Uniunii Europene. 

Suntem, deci, într-un moment aniversar 

pentru ISOP, care coincide cu Centenarul 

Marii Uniri Românești, și care precede o 

premieră pentru țara noastră și pentru 

noi ca instituție. De aceea, din acest po-

pas al călătoriei noastre prin timp, se 

cuvine să privim în urmă, la generațiile 

de profesori și instructori care, cu abne-

gație, cu înțelepciune și adeseori chiar cu 

sacrificiu de sine au asigurat transferul de 

experiență între generațiile de polițiști, 

oferind modele de conduită și atitudine 

profesională. Ne exprimăm, de asemenea, 

deplina admirație pentru toți specialiștii 

care au îmbinat activitatea de cercetare 

cu cea didactică și cu cea managerială, 

sporind astfel prestigiul și autoritatea 

profesională a corpului didactic al ISOP. 

Adresăm, de asemenea, mulțumiri echi-

pelor de conducere de la nivelul structuri-

lor centrale și departamentale ale        

Ministerului Afacerilor Interne, care au 

sprijinit ISOP în tot ceea ce am între-

prins, astfel încât să devenim un adevărat 

centru de excelență, care, într-o lume tot 

mai grăbită și mai exigentă cu instituțiile 

publice, își dezvoltă capabilitatea de a 

produce ordine și siguranță pentru toți 

cetățenii. 

Fie ca, întru cât mai mulți ani de aici îna-

inte, Institutul de Studii pentru Ordine 

Publică să urmeze urării atât de dragi 

mediului academic „VIVAT, CRESCAT, 

FLOREAT!‖ 

 
Comisar-șef  de poliție 

Nicușor CAZACU 
Director ISOP 



F O R U M  I S O P  

„Indiferent de denumirea atribuită școlii și de sediul în care 

aceasta a funcționat, cele aproape șapte decenii de activita-

te didactică au fost subordonate unui scop unic: formarea 

și perfecționarea pregătirii ofițerilor de Afaceri Interne, 

astfel încât aceștia să-și îndeplinească în cât mai bune con-

diții atribuțiile conferite prin lege în serviciul cetățeanului, 

al societății românești și al statului‖ – a declarat directorul 

Institutului de Studii pentru Ordine Publică, dl comisar-șef 

de poliție Nicușor Cazacu, la festivitatea dedicată aniversării 

a 69 de ani de la înființarea unității de învățământ, care a 

avut loc la data de 25 octombrie 2018.  

Celebrarea a fost și un prilej de a comemora 100 de ani de la 

evenimentul politic major al anului 1918. Despre desăvârși-

rea Statului Național Român, realizată prin unirea provincii-

lor românești cu România au vorbit invitații colonel (r)   

Gabriel Rusu – ex-director al Școlii de Agenți de Poliție 

„Septimiu Mureșan‖ Cluj-Napoca, general de brigadă (r) 

Liviu Dănilă – șeful Centrului Operativ pentru Situații Speci-

ale de Urgență din MAE și Laurențiu Ștefan Szemkovics – 

membru în Comisia de Însemne Heraldice a MAI. Excelente 

momente de rememorare a faptelor înaintașilor, dar și o 

cuvenită reverență față de jertfele lor de pe câmpurile de 

luptă ale Marelui Război, din temnițele austro-ungare și 

ulterior ale hidrei comuniste. 

În semn de prețuire și recunoștință pentru contribuția adusă 

la menținerea și creșterea prestigiului Institutului de Studii, 

toți foștii directori care au participat la eveniment au primit 

câte o diplomă de excelență. Urări de bine și succes în activi-

tate au venit și din partea acestora și au transformat mo-

mentul într-o nostalgică întoarcere în timp.  

„A fost o perioadă de grele încercări, greu de imaginat, da-

că nu le-am fi trăit pe viu timp de doi, trei ani‖– își aminteș-

te dl general de brigadă (r) Corneliu Brânzea, primul coman-

dat al acestei școli după 1989, care a preluat comanda chiar 



pe 24 decembrie 1989. Rememorând 

acele zile, fostul director a povestit: 

„Atunci se punea problema dacă mai 

existăm, dacă vom continua să existăm 

și ce vom face. Pe de altă parte, se bă-

teau cap în cap concepte profesionale 

care țineau de noi, cei care existam în 

sistem, cu tot soiul de aberații politice 

exprimate de cei care habar nu aveau 

ce înseamnă munca de poliție‖.  

Cu toate acestea, dl general de brigadă 

mărturisește că față de ISOP are „o ad-

mirație și un respect profund‖, pentru 

că este locul în care s-a format și s-a 

realizat, „devenind un slujbaș devotat 

și onest al Statului‖. 

Cuvinte frumoase a rostit și dl. general 

de armată cu patru stele Anghel        

Andreescu, care s-a simțit legat de acest 

loc, timp de șapte ani. Chiar dacă a în-

tâmpinat multe piedici în activitatea sa, 

oamenii l-au apreciat pentru că a fost 

un director cinstit care s-a luptat mereu 

pentru drepturile lor, dar și pentru în-

curajarea unui colectiv frumos. 

„Suntem la ceas de sărbătoare – a con-

cluzionat dl general Andreescu – și este 

bine să privim înainte, pregătirea să 

fie multilaterală, îndreptată spre sigu-

ranța cetățeanului”. 

Aceleași emoții le-a transmis și dl colo-

nel (r) Ion Gherghiță, care, din cei 34 de 

ani de activitate profesională, 19 i-a 

petrecut în această instituție ca profe-

sor, director adjunct și director. „Vă 

doresc să fiți o familie unită – a spus dl 

Gherghiță. Dezbinarea nu face bine 

nimănui. Sunteți un colectiv puternic 

cu o moralitate deosebită, bine pregătit 

și ambițios, calități care vă asigură 

finalitatea proiectelor și programelor 

pe care le desfășurați”. 

Cele mai sincere și frumoase confesiuni 

se nasc în timp, după ce lucrurile se 

aștern pe făgașul lor și amintirile se 

transformă în experiență. Același mesaj 

sincer a venit din partea fiecărui fost 

director, însoțit, firește, de o destăinui-

re reprimată parcă de vremurile grele.  

„Vreau să va fac o destăinuire‖ – a 

spus dl general de brigadă (r) Gheorghe 

Popa în finalul discursului său. „Dintre 

toate instituțiile în care am fost, aici m-

am simțit cel mai bine. Aici am găsit 

oamenii uniți, apropiați, și vreau să vă 

spun că cei trei ani pe care i-am petre-

cut aici m-au întinerit cu zece ani. Vă 

mulțumesc pentru acea perioadă.‖  

Mesaje ancorate, încă, în activitatea de 

zi cu zi au transmis domnii colonel (r) 

Dumitru Dorobanțu și colonel (r) Gri-

gore Stolojescu, fiecare din perspectiva 

proprie de a analiza perioada în care au 

fost la conducere.  

În deplină armonie cu cele spuse de 

predecesorii săi, dar în special de către 

dl general Andreescu, care a contribuit 

la formarea sa, directorul general ad-

junct al Direcției Generale Management 

Resurse Umane, dl comisar-șef de poli-

ție Valentin Minoiu a venit la sărbătoa-

rea ISOP cu multe urări și promisiuni 

frumoase: „Din partea DGMRU doresc 

să vă urez realizări cel puțin la fel de 

multe și de valoroase câte au făcut,    

de-a lungul celor 69 de ani, toți condu-

cătorii acestei instituții. La ceas ani-

versar, trebuie să ne gândim la ceea ce 

s-a realizat în această instituție de în-

vățământ, la potențialul pe care îl are. 

Știu că sunteți o echipă de oameni de-

dicați care vor continua tot ceea ce au 

dobândit de la înaintașii lor, dar trebu-

ie sa fim conștienți că părțile negative 

cu care ne întâlnim în viața de zi cu zi, 

atât în interiorul instituției cât și în 

afara ei, țin de lipsa sau degradarea 

legăturii pe care o avem la nivelul soci-

etății față de nivelurile sociale funda-

mentale. Să ne amintim ce spunea ma-

rele filosof Hegel: «Educația este arta 

de a face omul etic». Haideți să facem 

asta atât în interior, cât și în exterior. 

Vă doresc să aveți parte de zile și ani 

buni și îl rog pe bunul Dumnezeu ca 

mulți dintre noi să avem șansa de a 

participa și la aniversarea centenaru-

lui ISOP. Să aveți multe realizări, ani 

mulți de carieră înfloritori! Vă asigur 

că, atât cât ține de mine cât și din par-

tea echipei din care fac parte, veți avea 

întregul nostru suport. ” 

În finalul aniversării Zilei ISOP, ansam-

blul artistic „Ciocârlia‖ al MAI a susți-

nut un program artistic. 

 

Lucia TOCACI 

Colectivul redacțional al publicației „Buletin documentar‖ 

din cadrul Institutului de Studii pentru Ordine Publică a 

primit, joi, 1 noiembrie 2018, în cadrul Salonului de Carte 

Juridică, Polițistă și Civică al Ministerului Afacerilor 

Interne, premiul Editurii MAI „pentru contribuția adusă la 

desăvârșirea pregătirii profesionale a personalului din 

MAI‖. 

Timp de mai bine de 19 ani, publicația semestrială a reunit 

o serie de articole, lucrări și sinteze elaborate de specialiștii 

din cadrul ISOP și MAI, în domeniile „Justiție – afaceri 

interne, Formarea profesională continuă în instituțiile de 

aplicare a legii, Management, dezvoltare personală și 

profesională”. 

Diploma a fost înmânată directorului ISOP, dl comisar-șef 

de poliție Nicușor Cazacu, în cadru festiv, chiar de către 

secretarul general al MAI, dl chestor principal de poliție 

Bogdan-Mihail Ivănescu.  

„Diploma conferită, a declarat directorul ISOP, în cadrul 

Salonului de carte, ne încântă, ne motivează, dar ne amin-

tește că meritul deplin le aparține autorilor care au scris 

în acest Buletin documentar, de-a lungul anilor. Îi amin-

tim aici pe doar 

câțiva dintre 

aceștia: general 

de brigadă dr. 

Florin Sandu, 

general de bri-

gadă Ilie Voicu, 

colonel Căpățâ-

nă Constantin, 

general de corp 

de armată prof. 

univ. dr. Anghel 

Andreescu, co-

misar-șef lect. 

univ. dr. Ion 

David, comisar-

șef dr. Ion Gher-

ghiță, comisar-

șef dr. Tudorel 

Niculae, comisar

-șef dr. psiholog 

Corina Mihaela 

Zaharia”. 



Programul de 

specializare 

Formator – cel 

mai solicitat 

de către 

structurile 

MAI, destinat 

personalului 

MAI cu studii 

superioare, cu 

atribuții în 

domeniul 

formării 

profesionale 

sau care 

urmează să 

susțină 

prezentări în 

cadrul unor 

cursuri/

programe de 

pregătire pe 

domeniul de 

specialitate.  

Conform Graficului cursurilor/programelor de formare profesională continuă pentru persona-
lul MAI pe anul de învățământ 2018-2019, postat pe site-ul instituției, isop.mai.gov.ro, în Insti-
tutul de Studii pentru Ordine Publică se desfășoară activități de formare de un real interes pentru 
structurile beneficiare, cum ar fi: 

Programe autorizate de Autoritatea  Națională de Calificări: 

Programul de specializare Formator – cel mai solicitat de către structurile MAI, destinat perso-
nalului MAI cu studii superioare, cu atribuții în domeniul formării profesionale sau care urmează 
să susțină prezentări în cadrul unor cursuri/programe de pregătire pe domeniul de specialitate și 
care urmărește formarea de competențe conform standardului ocupațional existent la nivel nați-
onal: pregătirea programului de formare, pregătirea formării practice, realizarea activităților de 
formare, evaluarea participanților la formare, evaluarea programului de formare. 

Programul de inițiere Asistent analist de informații – se adresează personalului structurilor de 
analiza informațiilor din MAI; 

Programul de specializare Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene – desti-
nat personalului MAI cu studii superioare, cu atribuții în elaborarea fișelor/cererilor pentru pro-
iecte cu finanțare externă nerambursabilă. Competențele formate pe timpul pregătirii sunt cele 
descrise în standardul ocupațional corespunzător: aplicarea normelor de sănătate și securitate în 
muncă, aplicarea normelor de protecția mediului, menținerea unor relații de muncă eficace, pre-
gătirea elaborării proiectului, documentarea în vederea realizării proiectului, stabilirea parteneri-
atelor, elaborarea proiectului. 

Cursuri în domeniul limbilor străine, care se adresează personalului MAI care dorește să obțină 
competențe lingvistice în domeniul limbilor străine, conform Cadrului European Comun de Re-
ferință pentru Limbi Străine: Limba engleză – inițiere și perfecționare, Limba franceză – iniție-
re și perfecționare, Limba germană – inițiere și perfecționare, Limba spaniolă – inițiere, Lim-
ba italiană –  perfecționare. De asemenea, anul acesta personalul Catedrei Limbi străine și pre-
gătire misiuni internaționale susține programe de formare în scopul pregătirii președinției Ro-
mâniei la Consiliul UE și anume: Comunicare în limba engleză (nivel B),  Comunicare în limba 
engleză (nivel C), Comunicare în limba franceză (nivel B), Comunicare în limba franceză (nivel 
C), Comunicare în limba germană (nivel C), Comunicare în limba spaniolă (nivel C). 

În ISOP se desfășoară următoarele cursuri de pregătire de bază pentru participarea la operații 
multinaționale: Monitori ONU limba engleză, Monitori ONU limba franceză, EUPOL limba 
engleză, EUPOL limba franceză (ofițeri). Accesul la aceste cursuri se face prin examen de admi-
tere, fiind adresate polițiștilor / cadrelor militare din MAI care urmează să participe la misiuni și 
operații în afara teritoriului național sub egida ONU, respectiv sub egida UE. 

Cursurile de management Management – funcții de conducere, Management – funcții de execu-
ție vizează dezvoltarea aptitudinilor şi abilităţilor de conducere necesare exercitării actului mana-
gerial; dezvoltarea atitudinilor manageriale adecvate, de colaborare şi motivare a personalului; 
aplicarea de bune practici, în domeniu, în vederea realizării obiectivelor organizației. 

Printre cursurile de perfecționare organizate în ISOP se numără: 

 Pentru dezvoltarea comunicării, personalul structurilor MAI poate urma Cursul de per-
fecționare Comunicare eficientă folosind elemente NLP, prin care se realizează însuși-
rea unor strategii de comunicare eficientă și aplicarea unor instrumente specifice.  

 Cursul de perfecționare Analist de informații –  pentru personal MAI, cu studii superi-
oare, încadrat în structurile de analiza informațiilor, care a urmat un program de forma-
re 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.  

 Direcția Generală Financiară susține cursuri de perfecționare specifice activității: Drep-
turi de personal și Contabilitate. 

 Pentru perefcționarea formatorilor sau instructorilor din instituțiile de formare ale 
MAI, ISOP și DGMRU vor organiza Cursul Realizarea activităților de formare. 

F O R U M  I S O P  

Activități de formare în ISOP  



Printre cursurile de specializare organizate în ISOP 
se numără:  

 Cursul de specializare Manager proiect – destinat perso-
nalului MAI cu studii superioare, cu responsabilități de a 
realiza și implementa proiecte și celor care își propun să 
acceseze fonduri nerambursabile, urmărește formarea de 
competențe, conform standardului ocupațional existent 
la nivel național: stabilirea scopului proiectului, stabili-
rea cerințelor de management integrat al proiectului, 
planificarea activităților și jaloanelor proiectului, gestiu-
nea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pen-
tru proiect, realizarea procedurilor de achiziții pentru 
proiect, managementul riscurilor, managementul echipei 
de proiect, managementul comunicării în cadrul proiec-
tului, managementul calității proiectului. 

 Cursul Atașați afaceri interne/Ofițeri de legătură este 
organizat de către DGAESRI, DGMRU și ISOP, în scopul 
pregătirii personalului MAI care asigură reprezentarea 
externă prin intermediul activităților specifice atașaților 
de afaceri interne/ofițerilor de legătură. Competențele 
specifice dezvoltate sunt: Desfășoară activități de repre-
zentare externă conform competențelor, Coordonează 
desfășurarea activităților operative specifice, Identifică 
modalitățile optime de organizare și funcționare a biro-
ului AAI.  

Stagii de pregătire:   

 Inteligență emoțională în domeniul ordinii publice, care 
se adresează personalului MAI care dorește să-și dezvolte 
abilitățile de inteligență emoțională, în vederea creșterii 
performanței profesionale și dezvoltării personale.  

 Poliție judiciară (investigații criminale), Poliție judicia-
ră (ordine publică) – adresate polițiștilor cu atribuții de 
cercetare penală din structurile subordonate Direcției de 
Investigații Criminale și ale Direcției de Ordine Publică.   

 Managementul conflictelor în domeniul ordinii publice 
– organizat în vederea creșterii capacității de identificare 
a metodelor și mijloacelor eficiente de prevenire și gesti-
onare a unui conflict, atât la locul de muncă, în misiunile 
specifice, cât și în societate sau în familie.   

 Stagiul Vorbire în public se adresează personalului MAI 
care dorește să-și dezvolte abilitățile profesionale de vor-
bire în public, prin aplicarea unor tehnici specifice.   

 Stagiul de pregătire Prevenirea și combaterea tuturor 
formelor de discriminare se adresează personalului MAI 
și urmărește însușirea normelor legislative europene și 
naționale privind prevenirea și combaterea discriminării. 

 Stagiul de pregătire Prevenirea torturii și a pedepselor 
sau tratamentelor inumane ori degradante urmărește 
însușirea normelor legislative europene și naționale pri-
vind prevenirea torturii și a abuzurilor în relația dintre 
reprezentanții legii și persoanele supuse măsurilor priva-
tive de libertate. 

 Stagiul de pregătire Prevenirea și combaterea violenței 
de gen vizează pregătirea polițiștilor în acord cu prevede-
rile Convenției de la Istanbul pentru a asigura prevenire, 
protecție și servicii specializate contra tuturor formelor 
de violență împotriva femeilor, inclusiv violenței sexuale 
asupra femeilor. 

 Stagiul Conducător de tragere este propus pentru perso-
nalul din structurile Ministerului Afacerilor Interne cu 
atribuții în domeniul pregătirii continue specifice folosi-
rii armamentului din dotare. 

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 manage-
ment resurse umane în unitățile de poliție ale MAI. 

Conform Graficului cursurilor/programelor de formare pro-
fesională continuă pentru personalul MAI pe anul de învăță-
mânt 2018-2019, în Institutul de Studii pentru Ordine Publi-
că se desfășoară, în continuare, programe de formare în 
scopul pregătirii președinției României la Consiliul 
UE: 

Comunicare în limba engleză (nivel B),  Comunicare în lim-
ba engleză (nivel C), Comunicare în limba franceză (nivel B), 
Comunicare în limba franceză (nivel C), Comunicare în lim-
ba germană (nivel C), Comunicare în limba spaniolă (nivel 
C). Cursurile de perfecționare menționate se adresează perso-
nalului Ministerului Afacerilor Interne selectat în scopul pre-
gătirii președinției României la Consiliul UE, pentru dezvol-
tarea competențelor lingvistice în domeniul limbilor străine, 
conform Cadrului European Comun de Referință pentru 
Limbi Străine. Curriculumul este elaborat pe baza discuțiilor 
purtate în grupuri de lucru formate din reprezentanți ISOP și 
DGAESRI, în vederea pregătirii personalului MAI ce va înde-
plini atribuții de președinți, vicepreședinți grupuri de lucru și 
rezerve ale acestora, care va fi responsabil cu implementarea 
de politici specifice sau a personalului auxiliar în perioada 
Președinției Consiliului UE, fiind aprobate în acest sens note 
raport de către conducerea MAI. 

Stagii de perfecționare în domeniul comunicării: Comunicare 
asertivă și Vorbire în public pentru însușirea unor tehnici de 
autoobservare și autodezvoltare în vederea atingerii perfor-
manței personale și profesionale sau aplicarea unor instru-
mente specifice pentru dezvoltarea abilităților de vorbire în 
public. Stagiile vizează dezvoltarea competențelor specifice: 
identificarea elementelor limbajului nonverbal în context 
profesional, specific domeniului afacerilor europene pe secto-
rul justiţie şi afaceri interne; utilizarea corectă a regulilor 
ascultării active, în context profesional, specific asigurării 
președinției; utilizarea corectă a elementelor/tehnicilor co-
municării asertive, în context profesional; utilizarea în mod 
corect a elementelor teoretice și practice impuse de susține-
rea unui discurs în public. 

Stagiul de perfecționare Influențare și mediere se adresează 
personalului cu atribuții de președinți, vicepreședinți grupuri 
de lucru și experților responsabili cu elaborarea și implemen-
tarea programului și politicilor specifice, pe parcursul preșe-
dinției Consiliului UE. Competențele dezvoltate sunt: identifi-
carea oportunităților pentru realizarea obiectivelor specifice 
domeniului afacerilor europene (Sectorul JAI); aplicarea teh-
nicilor de mediere în situații de negociere; utilizarea metode-
lor de soluționare a eventualelor conflicte; aplicarea tehnici-
lor de influențare potrivite contextului profesional dat. 

Stagiul de perfecționare Elemente de management și relația 
cu media își propune să perfecționeze competențe manageri-
ale specifice: stabilirea premiselor și a priorităților, funcție de 
context,  stabilirea planurilor de acțiune specifice contextului 
și rolului deținut, utilizarea metodelor de planificare și dele-
gare specifice contextului, gestionarea eficientă a resurselor, 
utilizarea instrumentelor de comunicare cu mass-media. 

Stagiul de perfecționare Scriere creativă și organizare gru-
puri de lucru se adresează în special personalului auxiliar, 
care va fi responsabil cu coordonarea pregătirii și desfășurării 
președinției Consiliului UE din punct de vedere organizatoric 
și dezvoltă competențele referitoare la tehnicile de redactare 
specifice documentelor gestionate, regulile de organizare a 
dezbaterilor, meselor rotunde față în față sau în mediul virtu-
al, regulile juridice de redactare folosite în contextul preșe-
dinției. 

Leontina SILIȘTE 



F O R U M  I S O P  

Prima promoție de formatori de la 

Centrul integrat de pregătire pentru 

aplicarea legii din Republica Moldova, 

alcătuită din 14 polițiști, s-a pregătit la 

ISOP, timp de două săptămâni, în 

cadrul unui program autorizat de 

ANC, pentru a pune bazele unui învă-

țământ de calitate. 

„Cursul de Formator la ISOP a fost 

foarte util pentru noi, fiindcă este o 

abordare diferită față de ceea ce am 

văzut anterior ca metodă de transmi-

tere a informației, ca metodă de pre-

dare‖ – ne-a declarat, la sfârșitul mo-

dulului, dl Ianuș Erhan – directorul 

interimar al Centrului. Referitor la 

profesorul care i-a pregătit, acesta a 

spus: „doamna Aurelia Răduț este un 

profesionist desăvârșit, ne-a motivat 

să interacționăm, să discutăm, să ana-

lizăm, să studiem. Ne întoarcem acasă 

cu cele mai bune păreri și cu o viziune 

schimbată despre cum trebuie să fie 

un formator, care este rolul lui și cum 

să asigurăm un proces de instruire cât 

mai bun pentru angajații noștri‖.  

Centrul integrat a fost înființat la înce-

putul acestui an prin Hotărâre de Gu-

vern, este subordonat direct ministru-

lui de Interne și este o instituție publi-

că de învățământ de formare profesio-

nală continuă, cu statut de direcție 

generală și 

personalitate 

juridică a 

Ministerului 

Afacerilor 

Interne din 

Republica 

Moldova.  

Polițiști, ca-

rabinieri, 

ofițeri anga-

jați din sursă 

externă, per-

sonal al Ministerului Afacerilor Inter-

ne vor participa în cadrul acestui Cen-

tru la programe de formare continuă 

și dezvoltare a carierei, de tip integrat, 

specializat și la alte activități de pregă-

tire la nivel departamental, ministeri-

al, precum și, după caz, la nivel națio-

nal și internațional. 

Institutul va dispune de 24 de săli de 

instruire, opt de specialitate 

(informatică, limbi străine, pregătire 

auto etc.), șapte laboratoare (tactică 

polițienească, pregătire juridică/

criminalistică, tehnici/investigații 

speciale etc.), birouri pentru planifica-

rea învățământului și pentru cadre, un 

centru de informare și documentare 

dotat cu bibliotecă, cu sală de studiu și 

documentare în mediu IT. De aseme-

nea, Centrul mai are un amfiteatru cu 

350 de locuri, două săli de conferințe, 

un complex sportiv acoperit, altul ex-

terior, un bazin olimpic, un poligon de 

tir subteran și unul tactic suprateran. 

Cu vechime managerială în cadrul 

Poliției de Frontieră și cu o experiență 

de 10 ani ca lector universitar la cate-

dra de drept, directorul interimar al 

Centrului, dl Ianuș Erhan consideră 

dezvoltarea acestui loc un „proiect 

ambițios și grandios‖ și dorește să își 

formeze un colectiv de profesioniști. A 

venit la București cu o primă echipă 

formată din 14 specialiști, având misi-

unea „să formeze acel nucleu în cadrul 

Centrului‖. Printre cei școliți la ISOP s

-au aflat șeful Direcției Cooperare 

Internațională, șeful Direcției Politici 

de personal și învățământ, psiho-

logi, toți selectați în funcție de 

gradul de implicare în procesul 

de învățământ.  

„Fiecare dintre noi, cei care am 

venit la cursul de la ISOP – ne-a 

mai spus directorul interimar al 

Centrului –, va avea un curs al 

său, pe specialitatea sa. Mulți au 

reușit să își învingă și să își gesti-

oneze mai bine emoțiile în pregă-

tirea de aici și ne întoarcem mul-

țumiți și motivați să punem în 

aplicare ceea ce am învățat. Este 

o provocare și un privilegiu să 

lucrezi cu oameni cu experiență. 

Vă mulțumim pentru tot!‖ 

Lucia TOCACI 

Directorul ISOP, comisar-șef de poliție Nicușor Cazacu    

oferă o „Diplomă de excelență”  ofițerilor din Republica 

Moldova cu prilejul absolvirii Programului „Formator”, 

seria 10-21 septembrie 2018 

Dl Ianuș Erhan, directorul interimar al Centrului integrat de pregătire 

pentru aplicarea legii din Republica Moldova și comisar-șef de poliție 

Aurelia Răduț,  coordonatoarea cursului „Formator” 



Doi ofițeri specialiști din Italia au transmis cursanților de la 
Institutul de Studii pentru Ordine Publică, în perioada 08-
19.10.2018, cunoștințe legate de organizarea și funcționarea 
sistemului afacerilor interne din propria lor țară, în vederea 
facilitării însușirii limbajului profesional în limba italiană. 
Cursul de perfecționare „Comunicare în limba italiană 
A2-B1―, desfășurat conform Graficului cursurilor / pro-
gramelor de formare profesională continuă pe anul 
de învățământ 2018-2019, s-a adresat personalului MAI 
cu activități ce presupun relații internaționale, competențe de 
comunicare interculturală sau care intenționează să participe 
la selecția în vederea stabilirii grupelor de rezervă pentru 
misiuni internaționale, având ca scop final formarea de com-
petențe lingvistice specifice în domeniul limbii italiene, res-
pectiv: „selectarea informațiilor din mesaje orale și scrise în 
situații profesionale― și „comunicarea prin mesaje orale și 
scrise în situații specifice activității profesionale―. 
Programul de formare s-a derulat interactiv, într-un climat 
optim de învățare, primele sesiuni de formare fiind dedicate 
activării limbii italiene și a cunoștințelor și experiențelor pro-
fesionale ale fiecărui participant, ce au implicat folosirea lim-
bii țintă sau a elementelor de interculturalitate, restul sesiu-
nilor fiind dedicate extinderii acestora și formării de compe-
tențe specifice, conform programei analitice aprobate. Cursul 

a beneficiat și de expunerile, pe parcursul a patru sesiuni de 
formare, a doi vorbitori nativi, ofițeri ai Biroului Interpol din 
cadrul Ambasadei Italiei la București, aceștia funcționând ca 
resursă, atât din punct de vedere lingvistic și de comunicare 
în limba-țintă, cât și în ceea ce privește conținutul tematic 
(organizarea Ministerului Afacerilor Interne din Italia, a Poli-
ției Statale și a Carabinierilor) și, nu în ultimul rând, contri-
buind la extinderea unei rețele profesionale.  
Participanții la curs au beneficiat de suportul de curs 
L’Italiano per gli affari interni – publicat la Editura MAI, 
2017, autor  îndrumătorul cursului, dna comisar de poliție 
Dania-Lara Trofil, care ne explică că „manualul este o culege-
re de activități formative și informative, de fixare a limbajului 
specific domeniului și de materiale autentice – prelucrate din 
punct de vedere didactic –  preluate cu ocazia participării la 
cursul Training Buiding, COESPU, Vicenza, Italia, anul 
2015‖.  
De altfel, la acest curs s-au aplicat și metode de formare do-
bândite, cu ocazia participării îndrumătorului la Cursul 
CEPOL 62/2018 – Professional Language Development – 
Instruments and Systems of European Police Cooperation, 
livrat de Colegiul Garda și Universitatea din Dublin, în peri-
oada 11-29.06.2018. (Dania-Lara TROFIL) 

Lubello Luigi, din cadrul Biroului atașatului de afaceri  
interne al Italiei la București  

Ofițer de legă-
tură în cadrul 
Biroului    
Interpol de pe 
lângă Amba-
sada Italiei la 
București, dl 
Ruggero 
Gianfelici a 
participat, 
începând cu 
anul 2009, la 
toate cursurile 
de limbă itali-
ană organiza-
te la ISOP, 
expunerile 
acestuia con-
tribuind la dezvoltarea și perfecționarea temelor 
de limbaj de specialitate prin exploatarea din 
punct de vedere didactic a materialelor autentice 
(rapoarte, EAW, notițe Interpol). Este, în același 
timp, și referent științific al lucrării L’Italiano 
per gli affari interni – autor: îndrumătorul cur-
sului, publicat la Editura MAI, 2017, compendiu 
formativ și informativ de activități și exerciții de 
dezvoltare a limbajului specific. 
 
„Sunt polițist operativ de aproape 30 de ani. Am 
venit la ISOP, de fiecare dată cu drag, pentru a 
transmite Structura Departamentului Ordinii si 
Siguranței Publice din cadrul Ministerului Afa-
cerilor Interne din Italia si cele  patru Forțe de 
Poliție Italiene. Îmi plac cursanții de aici pentru 
că sunt foarte bine educați, au un nivel ridicat al 
pregătirii, sunt entuziasmați și motivați. De fie-
care dată trăiesc un sentiment de nostalgie când 
mă revăd cu cursanții. Este o plăcere să retrăiesc 
experiența dintr-un institut de învățământ‖ 

„Din anul 2003 până în 2015, am 
ocupat, în principal, funcții ope-
rative în  unitățile dedicate ordi-
nii publice, apoi am fost șef al 
unităților de investigații din pro-
vincia Napoli. Am desfășurat, de 
asemenea, activități operative 
legate de combaterea criminali-
tății organizate de tip Camorra. 
Din 2010 până în 2015 am fost la 
comanda unei companii de Cara-
binieri din provincia Brescia. 
Începând cu anul 2015, am înce-
put să lucrez în cooperare poliți-
enească internațională și până în 

2017 am răspuns de Sala Opera-
tivă Internațională a Serviciului 
de Cooperare Polițienească 
(omologul CCPI-ului român). 
Sala Operativă Internațională 
este un centru de operațiuni 
H24/7, care are sarcina de a 

oferi sprijin și de a asigura 
schimbul de informații în com-
petență la nivel mondial 
(Interpol, Europol și Sirene).  
Ce am dorit să le transmit cur-
sanților ISOP? Lecția noastră s-a 
concentrat pe organizarea Cara-
binierilor, una dintre cele patru 
Forțe Italiene de Poliție din care 
fac parte. Cunoașterea compe-
tențelor și structurii forțelor de 
poliție italienești, în acest caz ale 
Carabinierilor, cred că le este de 
ajutor tuturor polițiștilor români 
care doresc să pornească pe o 
cale profesională orientată către 
cooperarea polițienească inter-
națională.  
Aici am întâlnit colegi extrem de 
motivați și curioși, iar curiozita-
tea în munca noastră este extrem 
de importantă. Aceștia mi-au 
adresat întrebări specifice și per-
tinente, semn de pregătire tehni-
că și profesională excelentă. 
În Italia am ținut lecții despre 
cooperarea internațională și în 
special utilizarea bazelor de date 
internaționale și interoperabili-
tatea lor. În cursul lecției noastre 
de la ISOP ne-am ocupat de sub-
iecte, în general, și acest lucru a 
stârnit un mare interes. Rămâ-
nem la dispoziția viitoarelor acti-
vități educaționale cu convinge-
rea că schimbul de experiență 
profesională în domeniul nostru 
este vital pentru atingerea unor 
standarde comune în lupta îm-
potriva criminalității transnațio-
nale. 

Ruggero Gianfelici 
Biroul Interpol 

Ambasada Italiei la București 



F O R U M  I S O P  

Un formator din cadrul ISOP a partici-

pat la un curs pentru îmbunătățirea 

cooperării polițienești care s-a desfășu-

rat, în perioada 10-29 iunie 2018, la 

Garda Trening College, Templemore, 

ca urmare a activității Unității Națio-

nale CEPOL de selecționare a candida-

ților înscriși pentru participarea la cur-

sul CEPOL 62/2018, conform HG 

929/2016. 

‖Language Development: Instruments 

and Systems of European Police       

Cooperation‖ este denumirea cursului 

care a reunit 30 de ofițeri din statele 

membre ale Uniunii Europene: Franța, 

Germania, Slovacia, Letonia, Lituania, 

Estonia, Cehia, Belgia, Spania, Italia, 

Polonia, Bulgaria, Portugalia, Suedia, 

Finlanda, dar și din Turcia, Elveția, 

Kosovo.  

Toți acești cursanți, alături de colega 

noastră, comisar de poliție Dania-Lara 

Trofil, formator în cadrul Catedrei 

Limbi Străine și Pregătire Misiuni In-

ternaționale (CLSPMI), sunt sau vor fi 

implicați în activități transfrontaliere 

sau de cooperare polițienească interna-

țională, atât în domeniul operativ, cât 

și în cel educațional. 

Obiectivul principal al cursului este 

îmbunătățirea cooperării polițienești 

prin cunoașterea Sistemelor de aplica-

re a legii la nivel european și a instru-

mentelor de cooperare. 

Cursul s-a desfă-

șurat pe două 

competențe, con-

form programului 

oficial. În fiecare 

zi      s-au livrat 

trei teme de dez-

voltare lingvistică 

și terminologie 

specifică de către 

profesori de limba 

engleză de la Uni-

versitatea din 

Dublin, Școala de 

limba engleză ca 

limbă străină, și o 

temă de cooperare 

polițienească, 

prezentate de 

specialiști, repre-

zentanți ai Garda 

Síochaná,         Europol, ai Direcției de 

combatere a criminalității organizate 

din Irlanda, profesori de drept de la 

Universitatea din Limmerick, șeful 

Unității CEPOL din Irlanda. Au avut 

loc, de asemenea, două documentări în 

teren, la Secția de poliție din Kilkenny, 

unde au fost prezentate organizarea 

instituției și proiectele comunitare din 

zona de competență. A doua vizită s-a 

desfășurat la Curtea de Justiție din 

Dublin, unde participanții au aflat care 

este structura instituției și, timp de o 

oră, au putut asista la diverse ședințe 

de judecată.  

Cea de-a 

treia săptă-

mână a 

fost dedi-

cată evalu-

ărilor, cea 

lingvistică, 

organizată 

după stan-

dardele 

internațio-

nale pen-

tru certifi-

carea nive-

lului de 

competen-

ță conform 

Cadrului 

European comun pentru limbile străi-

ne și cea sumativă, în care fiecare par-

ticipant a prezentat în fața auditoriului 

un proiect de grup pe temele: coopera-

re polițienească, drepturile omului sau 

poliția comunitară. 

Participarea la cursul CEPOL 62/2018: 

‖Instruments and Systems of Euro-

pean Police Cooperation”,  centrat atât 

pe limbajul profesional cât și pe conți-

nutul tematicii de cooperare poliție-

nească, va fi valorificată prin actualiza-

rea și eficientizarea temelor abordate la 

cursurile de specializare, limba engleză 

și italiană, prin exploatarea lingvistică 

a materialelor de curs și a obiectivelor 

și competențelor vizate de CEPOL – în 

vederea eficientizării cooperării poliție-

nești. De asemenea, vor fi aplicate me-

todele de formare folosite de școala de 

la Dublin. Cursurile CEPOL funcțio-

nează foarte bine și în sensul menține-

rii și dezvoltării unei rețele profesiona-

le de schimb de bune practici și experi-

ență. Lucrarea de absolvire a acestui 

curs va reprezenta, de asemenea, o 

resursă și un reper în studiul Catedrei 

LSPMI, aflat în desfășurare – The 

creation of a CEFRFL Law 

enforcement profile. 

 

Dania-Lara TROFIL 

Comisar de poliție Dania-Lara Trofil, 

profesor de engleză la ISOP 



Corupția este o problemă ce afectează întreaga societate.  

Având în vedere complexitatea formelor de manifestare a 

acestui flagel, instituțiile specializate anticorupție dezvoltă 

politici și strategii care să ducă la o diminuare a cazurilor 

înregistrate. 

La nivelul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Direcția 

Generală Anticorupție (DGA) este instituția specializată în 

prevenirea și combaterea corupției în rândul personalului 

MAI, în subordinea nemijlocită a ministrului afacerilor 

interne. În acest context, activitățile desfășurate au un 

caracter de anticipare și identificare a vulnerabilităților și 

factorilor de risc, urmărind îndepărtarea acestora, în ve-

derea oferirii unui serviciu 

public de calitate, neviciat 

de fapte de corupție. 

DGA promovează, în acti-

vitatea pe care o desfășoa-

ră, integritatea, onestitatea 

și profesionalismul, ca 

standard atât pentru per-

sonalul propriu, cât și pen-

tru cel al Ministerului Afa-

cerilor Interne. 

Astfel, implicarea mediului 

academic, alături de DGA, 

a reprezentat o necesitate 

în acest demers de preve-

nire a corupției, sens în 

care prezentăm succint 

câteva dintre activitățile 

desfășurate până în pre-

zent:  

- o disciplină nouă de 

studiu. În programa de 

învățământ a Academiei 

de Poliție pentru anul uni-

versitar 2016 – 2017, a fost 

introdusă o nouă discipli-

nă de studiu, „Integritate 

și prevenirea corupției‖, 

destinată studenților din 

anul I ai Facultăților de 

Poliție, Poliție de Frontieră 

și Jandarmi. Începând cu 

anul universitar 2017 – 2018, disciplina a fost introdusă și 

la Facultatea de Științe Juridice și Administrative; 

- o clasă nouă cu specialitatea anticorupție, înce-

pând cu semestrul II al anului 2018, în cadrul Academiei 

de Poliție; 

- workshop-ul „Perspective privind integritatea 

profesională în cariera absolvenților Academiei 

de Poliție”, organizat de DGA în colaborare cu Academia 

de Poliție - Facultatea de Poliție, la data de 21.03.2018. Au 

fost dezbătute subiecte legate de așteptările studenților 

față de viitoarea profesie de polițist și comportamentul 

etic pe care îl vor adopta pornind de la o dilemă etică. Cu 

acest prilej, a avut loc și premierea  studenților Academiei 

de poliție care fac parte din trupa de teatru „Strict Secret‖ 

pentru contribuția deosebită în activitățile preventive 

anticorupție; 

- seminarul „Etică și integritate – valori și per-

spective” și workshop-ul „Dileme etice” –  15 mai 

2018, susținut cu implicarea Universității „Ovidius‖ din 

Constanța, cu ocazia activităților dedicate Centenarului 

2018 și a celor 140 de ani de la alipirea Dobrogei la Româ-

nia. La activități au participat și elevi din cadrul școlilor 

militare de subofițeri de jandarmi din Fălticeni și Drăgă-

șani; 

- workshop-ul „Modalități de promovarea a eticii 

și integrității pentru stu-

denți” – exerciții practi-

ce – 24 mai 2018 și Sesi-

unea de comunicări ști-

ințifice pentru studenți 

„Integritatea – valoare 

națională a culturii ro-

mânești” – 25 mai 2018, 

împreună cu Universitatea 

„Ștefan cel Mare‖ din Sucea-

va; 

- workshop-ul „Etică și 

integritate, abordare 

interdisciplinară” – 25 

iunie 2018, împreună cu 

Universitatea „Dimitrie Can-

temir‖ din Târgu Mureș. 

Printre temele prezentate de 

către profesorii universității, 

amintim: Etică și integritate 

în spectrul profesiilor libera-

le; Pledoarie pentru o cultură 

a eticii și integrității globale; 

Etica și integritatea din per-

spectiva psihologului.  

 

Totodată, subliniem că, prin 

apariția ordinului ministru-

lui Afacerilor Interne nr. 62 

din 13 iunie 2018 privind 

organizarea și desfășurarea 

activităților de prevenire a 

corupției și de educație pentru promovarea integrității în 

cadrul MAI, DGA își va concentra eforturile la nivelul mi-

nisterului și în ceea ce privește prezentarea unor teme 

privind etica și integritatea în cadrul instituțiilor de învă-

țământ care pregătesc personal pentru nevoile ministeru-

lui, dar și acordarea sprijinului de specialitate în vederea 

pregătirii unor cadre didactice în domeniul prevenirii 

corupției, la solicitarea instituțiilor de formare inițială și a 

centrelor de pregătire aflate în subordinea MAI.  

     

Comisar-șef de poliție Neacșu Robert 

Direcția Generală Anticorupție –  

Serviciul Prevenire 



F O R U M  I S O P  

Dincolo de latura informativă a edu-

cației, la Institutul de Studii pentru 

Ordine Publică se pune mare accent 

pe formativ, astfel încât cursanții să 

poată face față unor situații noi, care 

necesită nu numai cunoștințe solide, 

ci și capacități, competențe și deprin-

deri. Unul dintre instructorii care 

încurajează asimilarea de cunoștințe, 

mai ales prin formarea de deprinderi, 

este domnul comisar-șef de poliție 

Adrian Stănescu, de la Catedra      

Formare Profesională Continuă.  

Despre domnia sa pot depune mărtu-

rie mulți absolvenți care astăzi sunt 

parte din echipa managerială a MAI și 

care ar putea povesti că dl Stănescu   

și-a lăsat amprenta asupra dezvoltării 

lor. 

Calitățile care l-au ajutat să facă 

„cinste vocației îmbrățișate‖ le-a do-

bândit în cei opt ani la Academia de 

Poliție „Alexandru Ioan Cuza‖ și în cei 

14 ani la catedra ISOP. Ne referim aici 

nu doar la talentul pedagogic, ci și la 

abilitățile sociale și empatice, capaci-

tatea de a relaționa atât cu clasa, cât și 

cu fiecare cursant în parte. 

Dacă, la început, după absolvirea  

Academiei de Poliție, a debutat ca 

simplu comandant la batalionul stu-

denților de Poliție, din anul 2000 a 

fost, timp de patru ani, instructor la 

Catedra Jandarmi și Pregătire Milita-

ră, în facultatea care l-a format. Anul 

2004 a însemnat dorința de a mai 

urca o treaptă, devenind astfel in-

structor la Institutul de Studii pentru 

Ordine Publică, la principalul furnizor 

de educație de specialitate care inte-

grează formarea profesională inițială 

și cea continuă. 

„Instrucția tragerii cu armamentul 

din dotare‖ a fost, ani la rând, preocu-

parea principală a domnului comisar-

șef Stănescu, care a transformat 

această „disciplină de pregătire de 

profil‖ într-o pasiune. „Este foarte 

dificil să înveți pe cineva să tragă cu 

pistolul, pentru că aici poți doar o 

singura dată să greșești – ne spune 

instructorul. Și atunci când ai greșit, 

de regulă se lasă cu ce este mai rău, de 

la decese la mutilare pe viață, răniți 

etc. Faptul de a folosi arma-

mentul implică enorm de 

multă responsabilizare. De 

aceea se impune multă 

muncă cu oamenii. Să îi 

facem să înțeleagă, să fie 

conștienți sută la sută de 

consecințele care vor rezulta 

dacă au apăsat pe trăgaci‖. 

Este greu să nu observi, în 

timp ce îți explică, o grijă 

aproape părintească, mas-

cată totuși foarte bine în 

spatele unui bărbat, militar 

de carieră, cu o prestanță 

molipsitoare, pe care orici-

ne dorește să și-o însușeas-

că imediat ce a finalizat 

acest curs. 

Explicațiile comisarului-șef curg pe 

același ton serios și grav: „legislația 

spune clar că, dacă ai degetul în pre-

lungirea gărzii trăgaciului, e bine, 

dacă ai introdus degetul în garda tră-

gaciului, înseamnă că ai luat decizia 

să tragi. Dacă ai scăpat degetul, ești 

de vină. Cum poți să scapi degetul? 

Simplu! Scoți arma într-un mediu 

viciat, interlop, apare un suspect care 

te surprinde și te sperie. Dacă ți-a 

scăpat și l-ai împușcat, ești de vină!‖ 

Ai spune că „instrucția tragerii‖ ar 

trebui să conțină doar câteva sfaturi 

despre cum să folosești o armă, însă 

dl Stănescu vine cu cazuri concrete, 

spețe, filmulețe din care fiecare trebu-

ie să discearnă ce este corect și ce nu. 

„Folosirea armamentului – le spune 

mereu cursanților – presupune enorm 

de multă răspundere. Dacă nu cunoști 

legislația, poate să se întoarcă totul 

împotrivă. Avem colegi care, din cau-

ză că au acționat fără a stăpâni bine 

legislația, au fost dați afară sau au 

răspuns penal‖. 

Instructorul le prezintă de fiecare dată 

toate nuanțele care ar putea surveni 

într-o situație dată, plecând de la cu-

noașterea suspectului, respectiv buna 

instruire a persoanelor din lumea 

interlopă care se pregătesc în poligoa-

ne private și ajungând până la anali-

zarea Legii nr. 295/2004, care îi lă-

murește când au voie să folosească 

arma din dotare. 

„Ofițer sau agent, toți avem arma-

ment în dotare – explică instructorul. 

Toată lumea poate să folosească arma. 

Există Legea nr. 295/2004 și alte acte 

normative care spun că da, ai voie să 

folosești arma. Dar în ce condiții? 

Cum?‖ 

Oricare ar fi situația, fiecare polițist 

știe că „uzul de armă se face în așa fel 

încât să ducă la imobilizarea celor 

împotriva cărora se execută uzul, în-

cetarea atacului sau a stării de pericol, 

imposibilitatea acestora de a mai acți-

ona sau neutralizarea acțiunilor ilega-

le, trăgându-se astfel încât să se evite, 

pe cât posibil, cauzarea morții acesto-

ra‖. 

Fie că este „Inițiere în carieră‖ pentru 

Poliția Națională sau „Formare iniția-

lă‖ pentru Poliția Locală, instrucția 

tragerii este doar un curs în cadrul 

acestor module cu o durată de trei 

luni. Încadrările din sursă externă, 

dar și preluarea unor sarcini, din anul 

2010, de către Poliția locală au făcut 

ca volumul de cursuri să crească sem-

nificativ. Niciun polițist nu are voie să 

poarte armă, dacă nu a trecut prin 

acest curs. „Este la fel ca la șoferi – 

explică dl Stănescu. Chiar dacă știu 

foarte bine să conducă, dacă nu au și 

permis de conducere, este infracțiu-

ne‖. 

Atribuțiile Poliției Locale sunt stabili-



te prin Legea 155/2010, intrată în vigoare la 12 iulie 2010. Po-

trivit actului normativ citat, „Poliția Locală se înființează în 

scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și 

libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și 

publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor‖. În mod con-

cret, polițiștii locali au atribuții în următoarele domenii: ordine 

și liniște publică, precum și paza bunurilor, circulația pe dru-

murile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, pro-

tecția mediului, activitatea comercială, evidența persoanelor, 

infracțiuni flagrante, acțiuni comune cu Poliția Română și Jan-

darmeria.  

Referitor la numărul mare de cursanți, de polițiști locali, școliți 

în toate instituțiile de învățământ ale MAI (atât la poliție, cât și 

la jandarmi, situații de urgență arondate zonei din care pro-

vin), dl cms-șef Stănescu afirmă că „era necesară această struc-

tură pentru că în toate țările există Poliție Locală, subordonată 

direct Primăriei. Peste tot, Poliția Locală se ocupă de mica in-

fracționalitate. Atribuțiile lor sunt puține, deocamdată, dar 

foarte importante. Cele cu grad de pericol social ridicat au ră-

mas la Poliția Națională‖.  

Alături de „instrucția tragerii‖, instructorul mai predă la ISOP 

noțiuni legate de „securitatea națională‖, de „ordine publică‖, 

de „documente clasificate‖, și „protecția datelor cu caracter 

personal‖. 

La cei aproape 51 de ani, cms-șef Adrian Stănescu a acumulat 

multă experiență, dar și multe aprecieri din partea cursanților. 

Fiecare modul se finalizează cu un chestionar de impresii în 

care participanții își declară, în mod anonim, „punctele tari‖ și 

„punctele slabe‖, după cum le văd ei, atât ale cursului, cât și ale 

formatorului. În ceea ce privește ultimul aspect, cele mai apre-

ciate calități au fost „răbdarea, disponibilitatea, profesionalis-

mul, implicarea, perseverența, corectitudinea, respectul, obiec-

tivitatea‖. Competențele instructorului devin și mai apreciate 

în momentul în care sunt completate de „un curs bine structu-

rat, adaptat nevoilor de pregătire și ușor de înțeles‖, dar și „un 

poligon bine dotat‖.  

Nu există niciun regret pe chipul domnului comisar-șef că a 

ales să rămână la catedră o carieră  aproape întreagă, deși în 

altă structură, pe domeniul său, ar fi avut o serie de alte avan-

taje. Dorința de a forma oameni a fost mai puternică decât 

orice. Mulțumirile, chiar dacă nu au existat întotdeauna, s-au 

văzut în activitatea de zi cu zi a atâtor polițiști. Exact ca în viața 

sa personală: sprijinul și încurajările unui tată a două fiice se 

vor vedea în timp, în momentele cruciale din viață. 

Lucia TOCACI 

1989-1993, o promoție a Academiei de 

Poliție A.I. Cuza plecată spre noua 

carieră profesională, să deschidă pârtii 

noi pe ridurile ei. În rândurile ei, un 

tânăr cu un păr blond, tuns scurt, cu 

chip aspru, demn de a fi sculptat în 

stâncă încadrat de doi ochi de un al-

bastru infinit. În spatele lor se ascun-

dea de fapt un veritabil mucalit. 

Vremurile și repartiția păreau că ne-au 

despărțit potecile.  

După 20 de ani (vezi romanul lui    

Alexandre Dumas), destinul a făcut să 

ne reîntâlnim, după 

ce eu, col. Cristescu 

Ștefan–Daniel, 

am ,,trădat‖ Jan-

darmeria în favoa-

rea Poliției. Între 

noi fie vorba, a în-

ceput să-mi pară 

rău pentru gestul 

făcut. Eu m-am 

schimbat. El însă 

nu. Același Porthos, 

ofițer destoinic, 

riguros în ceea ce 

face, foarte bun 

planificator al acti-

vităților de desfășu-

rat, gata oricând să 

ajute cu un sfat 

profesionist sau cu precizări de ordin 

legislativ, de care tu, din ,,grabă‖ sau 

superficialitate, nu țineai cont. Aceeași 

rigoare în urmărirea lucrului foarte 

bine făcut, chiar dacă nu întotdeauna 

șefii vor să răsplătească, chiar dacă 

apreciază prin vorbe, acest tip de cer-

bicie profesională. 

L-am regăsit la ISOP, în 2016, foarte 

bun metodist, dornic să-mi reamin-

tească și să-mi îmbunătățească fragile-

le mele cunoștințe ce reglementează 

învățământul militar adresat adulților. 

Recunosc că fără el aș fi fost un etern 

rătăcitor prin labirintul documentelor 

specifice învățământului. Desigur, 

colegii l-au recunoscut deja pe Domnul 

comisar-șef de poliție Adrian Stănescu. 

Respectele, aprecierea și întreaga mea 

prietenie!  

Comisar-șef de poliție Cristescu 

Ștefan,  formator Catedra        

Formare Profesională Continuă 

„Bun pedagog, fire energică, in-

spirând siguranță și încredere” 

 „La cursul de specia-

lizare al Poliției   

Locale din cadrul 

I.S.O.P., am avut 

onoarea și bucuria 

de a studia și de a-l 

cunoaște  pe domnul 

profesor, cms-șef 

Adrian Stănescu.  

Un analist obiectiv, 

bun pedagog, fire 

energică, mereu ve-

sel, inspirând sigu-

ranță și încredere, își 

lasă definitiv am-

prenta asupra elevilor săi, făcând cin-

ste vocației îmbrățișate.  

Domnul profesor Stănescu este exact 

ca o lecție predată la clasă, despre si-

guranța națională: echilibrat și stabil 

în exprimare. Predă cu voce clară, 

făcându-ne să îl ascultam chiar și 

atunci când vorbește încet. Explică 

totul cu talent și, oricât de complicat 

pare la început, ne face sa înțelegem 

perfect. Completând mereu cu exem-

ple din viața reală, prof. Stănescu reu-

șește să ne capteze atenția și să ne des-

chidă porțile cunoașterii, cu elocință, 

spre importanța siguranței naționale, 

suveranitatea, independența și indivi-

zibilitatea statului român‖.   

Ioana Petcu, Poliția Locală 



F O R U M  I S O P  

Dan ANTONESCU 

Specialist în criminalistică și criminologie 

Am câțiva buni prieteni care m-au tot 
„împins‖ să scriu. Să scriu despre crime-
le, despre criminalii cu care m-am întâl-
nit și confruntat în cariera de polițist. Și, 
măcar pentru mesajul de prevenire, pe 
care mulți îl ignoră din păcate,  pentru 
convingerea că oamenii pot fi ajutați 
să nu fie agresivi, să nu comită infracți-
uni, să nu genereze tragedii, m-am hotă-
rât să scriu. M-am hotărât să scriu  și 
pentru colegii care au reprezentat o a 
doua familie, pentru colegii de la care am 
învățat meseria de anchetator-
investigator. Să scriu și pentru cei care, 
deși din păcate nu mai sunt printre noi, 
merită cu prisosință să fie amintiți. Pen-
tru ei toți și pentru multe alte motive,    
m-am hotărât să o fac. 

Am început cu ore multe de gândire, 
nereușind să mă hotărăsc asupra unui 
lucru: care dintre cazurile la care am 
lucrat, în cei aproape douăzeci de ani la 
Serviciul Omoruri din Poliția Capitalei, 
m-a marcat cel mai mult. Care dintre 
acestea a fost „cel mai cel...‖. Și am con-
statat, trecând în revistă sutele de dosare 
rezolvate, faptul că nu am criterii clare 
de ierarhizare. Toate mi-au adus tristețe 
în suflet, toate m-au obligat să gândesc și 
să mă comport ca un om normal, deși 
odată cu fiecare dintre ele mă confrun-
tam cu situații anormale. Și, mai ales, 
absolut toate aveau legătură cu ceea ce 
este cel mai important în viață: viața. 

 Au fost cazuri pentru care n-au contat 
orele fără sfârșit lucrate sau nopțile ne-
dormite, la care n-au existat pauze de 
masă, la care n-au contat sâmbetele, 
duminicile, aniversările, bucuriile sau 
sărbătorile în familie ratate. Era impor-
tantă doar prinderea criminalului. 

Am citit undeva o posibilă explicație a 
hărniciei: cât timp muncești, nu privești 
viața în ochi... Ei bine, noi cei care am 
lucrat și cei care mai activează în acest 
domeniu al descoperirii criminalilor — 
domeniu ce reprezintă un fel de 
„chirurgie socială‖, cum bine spunea o 
fostă colegă —, noi nu am privit doar 
viața în ochi. Am privit și moartea. Am 
privit victimele, am privit criminalii, am 
privit rudele celor uciși dar și rudele uci-
gașilor. Și a trebuit să rămânem oameni 
cu adevărat, să nu ne lăsăm purtați de 

furie, prejudecăți, ură sau dorință de 
răzbunare. Și nu pentru că nu le-am fi 
simțit. Le-am trăit, dar a trebuit să le 
înfrânăm. Și cu toate astea, am fost har-
nici. Dovadă stau celulele pline din zone-
le de maximă siguranță a penitenciare-
lor. 

De multe ori un caz, pentru cei dinafară, 
pentru cititori-telespectatori-ascultători, 
înseamnă doar un comunicat de presă, 
redactat telegrafic și rece, de tipul: X l-a 
omorât pe Y... cu mai multe lovituri de 
cuțit.  X a fost prins și riscă ani grei (de 
parcă ar exista și ani ușori) de pușcărie... 

Aproape nimeni nu are niciodată în min-
te câte ore de investigații, cercetări, audi-
eri, interogatorii și nu numai, stau în 
spatele acelei sintagme: ...X a fost 
prins... 

S-a gândit măcar o secundă cineva câtă 
muncă de consiliere psihologică (este 
adevărat, empirică, dar obligatorie și 
eficientă), am făcut noi, anchetatorii, cu 
rudele victimei, pentru ca acestea să poa-
tă trece peste pierderea fără egal suferi-
tă, și pentru a nu se răzbuna pe rudele 
autorului? La orele trăite alături de rude-
le autorului pentru a reuși să suporte 
mai ușor stigmatul de soț/soție, copil sau 
părinte al unui criminal? La discuțiile 
nesfârșite cu martorii,  pentru a-i con-
vinge să depună mărturie, în ciuda lipsei 
de protecție concretă din partea legii sau 
chiar cu autorii crimei, atunci când acest 
lucru (consilierea psihologică) mai putea 
îndrepta sau recupera ceva? Orice, cât de 
puțin se mai putea, din acel OM. Pentru 
că este ușor să ucizi dar este aproape 
imposibil să te împaci cu ceea ce ai fă-
cut.  Pentru că acel om, chiar criminal 
fiind, are o explicație pentru gestul său. 
Explicație nicidecum justificativă, 
dar  posibil lămuritoare. 

Și mai există un lucru „uitat‖ sau neștiut 
decât de acei care îl trăiesc: niciun caz de 
omor nu este rezolvat de un singur om. 
Polițist sau procuror. Niciodată. Totdea-
una este vorba de echipă, echipă care 
cuprinde polițiștii investigatori-
anchetatori (sau judiciariștii cum le  mai 
spun încă cei mai vechi în branșă), poli-
țiștii criminaliști, medicul legist și, bine-
înțeles, procurorul, acesta din urmă fiind 

și cel desemnat de legea penală ca cel 
care conduce ancheta. 

În realitate, și procurorul este de cele 
mai multe ori doar un membru egal tutu-
ror, pentru că toți, absolut toți cei menți-
onați muncesc cot la cot, au responsabi-
lități clare și la fel de importante, iar 
ierarhizarea este pur simbolică. În con-
cluzie, dosarele, cazurile, sunt rezolvate 
doar de munca în formație completă. 
Chiar dacă uneori șefii apar „pe sticlă‖ pe 
post de Sherlock Holmes.  

Două discipline m-au atras în mod deo-
sebit în facultate: Criminalistica și Cri-
minologia. Să mă ierte specialiștii în cele 
două domenii pentru felul în care le voi 
defini, dar pentru nespecialiști ele pot fi 
ușor și sintetic explicate într-un mod mai 
simplu. Criminalistica răspunde la între-
bări de tipul: cine, cum, cu ce... ? 

Criminologia răspunde, în principal, la 
întrebarea  DE CE ? 

Acest „DE CE ?‖ este cel care m-a con-
vins și obligat totodată să scriu despre 
cazurile care mi-au marcat viața de poli-
țist și modul de a gândi. Tot din pricina 
acestui DE CE? am început, în urma cu 
aproape doi ani, un ciclu de emisiuni tv. 
Sunt emisiuni în care am încercat, ală-
turi de colegii de echipă (tot echipa...!) să 
prezentăm telespectatorilor nu numai 
cazuri de crimă ci și motivele pentru care 
s-a ajuns la asemenea grozăvii. 

Abordarea fiecărei fapte criminale, în 
acest format scris, va fi puțin diferită de 
ceea ce înseamnă prezentarea unui dosar 
de omor. Voi încerca să aduc în discuție 
aspectele evitate, ignorate, considerate 
neinteresante pentru presa avidă de sen-
zațional, aspecte care explică însă în ma-
re măsură DE CE s-a ajuns la crimă. 
Acest DE CE va fi leitmotivul prezentării 
cazurilor luate în discuție. 

Voi scrie totul, cu încrederea că cei pre-
dispuși la astfel de fapte se vor gândi de 
două, de zece, o sută, o mie de ori, pâ-
nă... să ridice mâna, să apese pe trăgaci, 
să... Un moment de luciditate poate 
salva o viață. 



Vrem nu vrem, anul ăsta se poartă iar 

bandele de cartier. Personal, nu reu-

șesc să țin pasul cu moda, însă intere-

sat de fenomen dau frâu liber curiozi-

tății de câte ori mi se ivește prilejul. 

„Cunoașterea înseamnă putere‖, zice 

o vorbă. La noi în cartier asta se tra-

duce prin a cunoaște cât mai multă 

lume. 

Prin cvartalele noastre de blocuri 

operează două bande: „Deștepții‖ și 

„Inteligenții‖. Or fi și altele, printre 

microbiști, dar ăia sunt ocupați, se 

duc la meciuri, trebuie să cârpească 

steaguri, să inventeze „scenografii‖, 

vai mama lor, nu-și mai văd capul de 

treabă. Nu le arde de teritorii. Terito-

riile lor sunt peluzele. 

Cu totul altfel stau lucrurile în cartier, 

pe stradă. „Deștepții‖ stăpânesc zona 

dintre capătul troleibuzului și restau-

rant. Teritoriul „Inteligenților‖ este 

între restaurant și magazinul de car-

ne din capătul aleii. Fiecare bandă 

ține de spațiul său cu dinții. Trebuie 

să ai o dantură bună la noi în cartier. 

Cool. 

Stau de vorbă cu „Deștepții‖. 

– De ce se numește banda voastră 

„Deștepții?‖ 

– Fiindcă suntem deștepți. 

Corect. Două străzi mai încolo, dau 

peste „Inteligenți‖. Mă  lămuresc iute 

de ce își zic ei așa. E clar pentru toată 

lumea. 

„Deștepții‖ și „Inteligenții‖ nu se 

amestecă niciodată. În cartier mai 

trăiesc niște băieți care nu sunt nici 

„deștepți‖, nici „inteligenți‖. Mă rog, 

în sensul că nu aparțin niciuneia din-

tre bande, dar oricum ai da-o la în-

tors, tot proști se cheamă. „Deștepții‖ 

și „Inteligenții‖ îi privesc cu dispreț, 

că nu se înrolează la ei, și-i strigă 

chiar așa: „Bă, proștilor!‖ (umblă 

vorba totuși că și ăștia încearcă să-și 

facă bandă în cartierul nostru.) 

Mă împrietenesc cu un „inteligent‖. 

– Ce faceți voi toată ziua? 

– Noi? Toată ziua? Adică ce facem? 

– Da. 

– Noi păzim teritoriul. 

– Toată ziua? 

– Da. 

– De cine? 

– De cine? Adică de cine-l păzim? 

– Da. 

– Îl păzim de deștepți. 

– Vin deștepți pe aici? 

– Pe-aici? Adică dacă vin deștepți pe-

aici? 

– Da. 

– Mai vin. 

– Și ce faceți atunci? 

– Atunci? Ce facem atunci? 

 – Da. 

– Fugim după ei. 

– Fugiți după ei? 

– Da. 

– Dar voi nu vă duceți în teritoriul 

lor? 

– Noi? Dacă ne ducem în teritoriul 

lor? 

– Da. 

– Ne ducem. 

– Și ei ce fac atunci? 

– Atunci? Adică ce fac ei? 

– Da. 

– Ei fug după noi. 

– Și voi ce faceți? 

– Noi? Ce facem noi? 

– Da. 

– Noi fugim înapoi. 

Dănuț UNGUREANU 
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În calitate de profesor și fost director al Școlii de 
Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-
Napoca, cât de importantă este istoria pentru un 
polițist? 

Cred că istoria este importantă pentru fiecare dintre cate-
goriile sociale, nu numai pentru un polițist ori pentru un 
manager. Istoria te învață să fii patriot, să prețuiești și să 
respecți valorile naționale, iar pregătirea patriotică este 
unul dintre 
pilonii edu-
cației mo-
derne în 
Uniunea 
Europeană. 
Din păcate, 
mai ales 
după căde-
rea comu-
nismului, 
am uitat să 
fim patrioți 
sau ne este 
rușine să ne 
declarăm 
patriotis-
mul. De 
aceea este 
importantă 
întoarcerea 
la studiul 
istoriei – poate chiar prin completarea curriculei la 
istituțiile de învățământ polițienesc –, pentru a redesco-
peri faptele din trecut și pentru a valoriza personalitățile 
ce pot fi modele pentru generațiile de azi. Dar, mai ales, 
pentru a ne iubi țara. 

Am citit pe fețe bucuria oamenilor care au sărbă-
torit, anul acesta, Centenarul Unirii din 1918. 
Cum era sărbătorită ziua de 1 Decembrie în peri-
oada interbelică? 

În perioada interbelică, ziua națională era 10 mai, o zi 
legată de istoria monarhiei, ce marca începutul domniei 
regelui Carol I. În Transilvania, momentul 1 Decembrie a 
avut o semnificație aparte și, de aceea, Marea Unire era 
sărbătorită în bisericile ortodoxe și greco-catolice ardele-
ne, prin slujbe în prezența unor mase mari de oameni. 
Intelectualii se adunau la recepții făcând politică, după 
moda timpului, iar ziarele acordau spații generoase evo-
cării momentului. Procesiunile spre Alba Iulia nu au înce-

tat, chiar dacă 
ele nu mai 
aveau amploa-
rea din anul 
1918. Exista 
obiceiul ca fe-
meile să întin-
dă pe garduri 
cuverturi 
(lepedee) gal-
bene, culoarea 
„națională‖ a 
românilor ar-
deleni, multă 
vreme interzisă 
în Imperiul 
Austro-Ungar. 
La 1 Decembrie 
toate satele 
românești erau 
„îngălbenite‖, 
iar acest obicei 

s-a păstrat chiar și în zilele noastre în unele comunități. 

Dar în primii 15 ani ai perioadei comuniste? 

Odată ajunși la putere, comuniștii au dorit să inducă ide-
ea unui nou început pentru România, ideea debutului 
unei noi epoci, în care trecutul nu mai avea practic nicio 
importanță. Nici măcar simbolică. Trecutul însemna soci-
etatea capitalistă, însemna monarhia, însemnau instituții-
le considerate retrograde, mai cu seamă Biserica Greco-

Artist și cercetător în domeniul istoriei, colonel (r) Gabriel-Virgil Rusu a lucrat timp de 
11 ani în domeniul investigațiilor criminale în cadrul IPJ Cluj, iar din 2004, anul des-
chiderii Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca, a fost atât 
profesor, cât și directorul acestei instituții.  

În paralel cu munca de poliție, dl Gabriel-Virgil Rusu s-a preocupat de pasiunea sa 
pentru istorie. A urmat Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-
Bolyai, luându-și masteratul și doctoratul în istorie, cu teza „Urmărirea infractorilor 
în comitatele ardelene – secolul XVII”. I s-a acordat titlul de doctor summa cum laude, 
cea mai înaltă distincție. Între timp a luat și gradul didactic I, expert educațional, iar 
în ultima perioadă este lector asociat la Facultatea de Istorie și Filosofie a UBB. 

Interviu cu fostul director al Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu 
Mureșan” Cluj-Napoca, colonel (r) Gabriel-Virgil Rusu 



Catolică, ce a avut un rol extrem de important, nu numai 
în susținerea mișcării naționale a românilor din Transilva-
nia, ci și în desăvârșirea Marii Uniri. De altfel, Biserica 
Unită va fi desființată, iar preoții aruncați în temniță. Ziua 
de 23 august devine Ziua Națională a României, ziua în 
care ne-am alăturat politic și militar marelui prieten de la 
Răsărit, iar altceva nu conta. Unii lideri comuniști conside-
rau că au făcut „cea de-a doua unire a Ardealului cu țara‖, 
în momentul în care partea de nord-vest a provinciei, răpi-
tă la 30 august 1940 prin Dictatul de la Viena, va reveni la 
țara mamă. Aceasta s-a întâmplat în anul 1947, în urma 
Tratatului de Pace de la Paris. URSS a acceptat aplicarea 
prevederilor abia după ce regele Mihai, șantajat de Andrei 
Vîșinski, ministrul afacerilor externe sovietic, l-a numit ca 
prim-ministru al Guvernului României pe dr. Petru Groza. 
Așadar, în anii comunismului existau alte repere valorice. 

Ați cunoscut direct pe vreunul dintre participanții 
la Adunarea din 1 Decembrie? Puteți să ne evocați 
o amintire cu acel personaj? 

Doar din cărți. M-a impresionat destinul lui Iuliu Maniu, 
un român din ținutul Sălajului care a luptat ca ofițer în 
armata Austro-Ungară în Marele Război. În luna octom-
brie a anului 1918, acesta ia comanda celor aproximativ 
60.000 de soldați români din imperiu și îi organizează în 
unități de menținere a ordinii publice într-o Vienă copleși-
tă de anarhie. Practic, Maniu a guvernat capitala Austriei, 
ferind-o de distrugeri. Apoi, el se întoarce în Ardeal, unde 
se implică în pregătirea și desăvîrșirea Unirii. Este numit 
președinte al Consiliului Dirigent, un guvern al Transilva-
niei format din 15 miniștri care trebuiau să conducă țara 
până la integrarea acesteia în structurile statului român. 
Ulterior, Iuliu Maniu devine un om politic de prim rang, 
președinte al Partidului Național-Ţărănesc și prim-
ministru al României în mai multe rânduri. Cu ce s-a ales 
din toate acestea? Cu o condamnare și cu o moarte de mar-
tir în pușcăria de la Sighet. Azi, nici mormântul nu i se 
cunoaște. La fel au pățit-o și Alexandru Vaida-Voievod, 
șeful delegației române participante la Pacea de la Paris și 
prim-ministru al țării în două mandate, precum și episco-

pul greco-
catolic Iuliu 
Hossu, ambii 
umiliți prin 
închisori și 
morți în re-
gim de domi-
ciliu forțat, 
dar și Ion 
Nistor, frun-
taș al româ-
nilor din 
Bucovina, 
decedat tot 
în penitenci-
arul de la 
Sighetu Mar-
mației. Ar 
trebui să nu-i 
uităm! 

Aveți date 
despre cum 
era infrac-
ționalitatea 
în primele 
decenii de 
Românie 
Mare? 

Fiecare epo-
că istorică își 
are propriii 
săi infractori. 
În mod cert, infracționalitatea de la începutul secolului XX 
avea cam aceeași dimensiune ca cea din alte țări europene. 
Existau foarte mulți hoți și tâlhari, în condițiile în care 
populația era destul de pauperă, iar structurile de ordine 
publică insuficiente numeric, prost dotate și plătite. În 
provinciile nou unite cu România au fost preluate și insti-
tuțiile de forță ale fostelor imperii. În Transilvania, Banat, 

Crișana, Maramureș și Bucovina actul poliți-
enesc fusese realizat, imediat după Unire, de 
gărzile naționale. Dar aceste structuri erau 
compuse din neprofesioniști. Adevărații pro-
fesioniști, cei care cunoșteau și aplicau legea, 
cei care cunoșteau hoții și marii interlopi, 
erau lucrătorii din poliția imperială. Din 
păcate, majoritatea acestora erau unguri sau 
germani, iar în Basarabia erau etnici ruși. 
Era foarte greu pentru un român să facă o 
carieră în poliție într-un stat în care avea 
doar regim de „tolerat‖. De aceea, principala 
sarcină a noii administrații a fost reformarea 
structurilor de ordine publică, prin angaja-
rea unor funcționari români și menținerea 
vechilor lucrători care prestau jurământ de 
fidelitate față de România. Reformator al 
poliției a fost și Septimiu Mureșan, unul din 
primii prefecți români ai județului Cluj, iar 
Școala de Poliție de azi îi poartă cu mândrie 
numele. Un rol important l-a avut procesul 
de formare a unor noi cadre. Astfel, la data 
de 1 ianuarie 1919 lua ființă la Sibiu, datorită 
lui Maniu, Școala Poliției Urbane și de De-
tectivi, care, în luna mai a aceluiași an, dădea 
poliției transilvane prima sa promoție de 
absolvenți. Ulterior, instituția se mută la 
Cluj. Revista „Realitatea ilustrată‖, în numă-
rul său din 1935, își informa cititorii despre 

Colonel (r) Gabriel-Virgil Rusu 

alături de soția sa, la Ziua ISOP 
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faptul că, în primăvara acelui an, din inițiativa chestorului 
Vasile Pulca se înființase, tot la Cluj, o școală de dresaj pen-
tru câinii polițiști, precum și o școală modernă de poliție 
pentru agenți. În felul acesta s-a reușit ținerea sub control a 
criminalității. 

Mulți colegi și-ar dori să afle cum muncea un poli-
țist dintr-un târg din Ardeal prin anii 1930. Ați pu-
tea să ne povestiți? 

Munca de poliție de atunci, ca și cea de acum, se realiza cam 
după aceleași principii. În plus, trebuie să ne imaginăm 
faptul că populația din sate și târguri era mai restrânsă, mai 
nevoiașă și mai puțin educată. În schimb, ea oferea mai 
mult respect structurilor de ordine publică decât în ziua de 
azi! Aș îndrăzni să spun că atunci exista un spirit civic mai 
dezvoltat, fapt care ajuta mult polițistul în munca sa de pre-
venire și descoperire a infractorilor. Cotidianul „Clujul ro-
mânesc‖ publica, în anul 1937, un amplu material despre 
chestorul Aurel Drăghici, șeful poliției municipale și unul 
dintre cei mai destoinici polițiști din Ardeal. Citez: „Numai 
cunoscând misterele centrelor urbane, cu bandele de bor-
fași și răufăcători, numai cine a asistat la migăloasa mun-
că de a se descurca ițele unei crime sau ale unui furt, mut 
ca adâncurile pământului, numai acela poate prețui sufici-
ent munca istovitoare ce se depune la un asemenea birou, 
care este inima poliției. Prin îndeletnicirea lui, pe care o 
cultivă din primii ani ai intrării în poliție, domnul Dră-
ghici este în permanență la biroul domniei sale, birou prin 
care se scurg parcă toate păcatele Clujului.‖ 

Vă amintiți de vreun episod/vreo speță rezolvată de 
polițiștii din acei ani? 

În ultima perioadă cercetez fenomenul haiduciei, care era 
de fapt tâlhărie în toată regula. Haiducii însă erau percepuți 
de populația nevoiașă, de oamenii înrobiți, drept eroi soci-
ali, ale căror fapte sunt redate în spirit romantic. Fenome-
nul vine de prin Evul Mediu și se prelungește până la înce-
putul veacului XX. Beliga a fost un asemenea infractor care 
s-a înconjurat de proscriși, adică de alți infractori urmăriți 
de poliție. Acesta, însoțit de banda sa, bătea trecătorile 
Munților Trascăului, ori se adăpostea în pădurile întune-
coase ale Munților Metaliferi. În zilele friguroase de iarnă, 
lotrii se ascundeau pe lângă gospodăriile unor munteni, fie 
la Bucerdea Vinoasă, fie la Runc sau la Tecșești din zona 
sudică a Munților Apuseni. Beliga avea o iubită în Zlatna, 
care-i născuse un fecior și pe care o vizita des. Dar cel mai 
bun prieten i-a fost Ilie a Pădurii, prezent la toate acțiunile 
infracționale. Pentru prinderea celor doi sunt mobilizate 
forțe impresionante ale Poliției și Jandarmeriei Române, 
care scotocesc metodic munții. Sunt plătiți și instruiți mulți 
informatori, iar până la urmă banda cade în mâna autorită-
ților. În toamna anului 1932, Beliga și Ilie sunt surprinși de 
poteră în casa văduvei Varvara de la Gura Cuțului, un cătun 
de munte situat pe valea Vințului. Tâlharii încearcă să fugă, 
dar sunt încercuiți și împușcați mortal. Apoi sunt aruncați 
peste paie într-o căruță, fotografiați și transportați la Vințu 
de Jos, unde vor fi îngropați. Legende despre „haiducul 
Beliga‖ și faptele sale s-au transmis până în ziua de azi, în 
arealul în care acesta era odinioară liber și stăpân. 

Ce ne spuneți despre înlocuirea polițiștilor cu mili-
țieni, în 1948-1949? Cum a fost percepută, în epocă, 
această înlocuire? 

La vremuri noi, oameni noi. Autoritățile comuniste înfiin-
țează, în baza Decretului nr. 25 din 23 ianuarie 1949, apa-
ratul represiv milițienesc. Vechea Poliție sau „Poliția Ve-

chiului Regim‖ era înlocuită cu Miliția, miles-militis, aceas-
ta însemnând, în traducere din greaca veche, brațul înar-
mat al poporului. După cum era normal, succesoare mai 
mult sau mai puțin legitimă a poliției interbelice, miliția își 
organizează propriile structuri de învățământ pentru forma-
re inițială și pregătire continuă. Astfel, prin Decizia nr. 1953 
din 8 august 1949, emisă de ministrul secretar de stat al 

Departamentului Afacerilor Interne al guvernului dr. Petru 
Groza, Teohari Georgescu, se înființau școlile pregătitoare 
de milițieni, pe lângă comandamentele regionale de miliție 
din Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Sibiu, Suceava, Timi-
șoara, Oradea. Aici nu mai era vorba despre preluarea ve-
chilor profesioniști și prestări de jurământ de fidelitate, ca 
în anii 1918-1919. Meseriașii erau pur și simplu aruncați în 
pușcării, având vina de-a fi lucrat în vechea orânduire capi-
talistă. Închisoarea din Făgăraș a devenit un adevărat câmp 
al martirilor și un sicriu al instituției poliției. Au fost înlocu-
iți cu oameni fără carte, recrutați dintre muncitorii și țăranii 
fideli comuniștilor. Și a trecut multă apă pe Dunăre până s-
au profesionalizat. Ce a urmat? Bandele interlope din Bucu-
rești și din marile orașe au prosperat, a crescut inflația din 
cauza bancnotelor false plasate pe piață, s-au produs aten-
tate și au avut loc răfuieli între clanuri ziua în amiaza mare. 
Despre percepția publicului, ce să mai vorbim? 

Exista și atunci combaterea infracționalității? Cum 
conlucrau administrația locală, poliția și cetățenii 
în prevenirea și combaterea infracționalității? 

În mod cert, miliția a desfășurat activități de prevenire și 
combatere a fenomenului infracțional, sens în care a cola-
borat cu autoritățile publice locale și centrale. Miliția a re-
zolvat cu succes câteva cazuri de mare notorietate din anii 
70, cum a fost „Râmaru‖ din București sau „Omul cu cioca-
nul‖ de la Cluj. Unul din marii specialiști ai Miliției Române 
a fost criminalisto-judiciaristul Dumitru Ceacanica, un re-
per de probitate morală și profesionalism. În schimb, unii 
condamnă metodele folosite de milițieni în anchete, cum ar 
fi: tortura psihică, bătaia, înfometarea, toate pe fondul ne-
respectării flagrante a drepturilor omului. Pe această cale s-
au comis erori judiciare celebre, cum a fost cazul „Anca 
Broscățeanu‖ și mulți oameni nevinovați au cunoscut umi-
lința închisorilor. Toate aceste „pete ale istoriei‖ trebuie 
cunoscute și asumate, pentru a nu se mai repeta niciodată. 

Dacă ați avea puterea de a alege, în ce epocă ați ale-
ge să trăiți și de ce? 

Eu sunt un istoric al Evului Mediu și mi-ar fi plăcut să tră-
iesc în acea epocă a cavalerismului romantic. Atunci era mai 
multă onoare… 

Interviu realizat de Lucia TOCACI 



Cerurile păstrează din ce în ce mai mult cenușiul, frigul începe 

să ne îmbujoreze chipurile, vremea se mohorăște micșorând 

timpul luminii în favoarea nopților înghețate, prin aer începe 

să se audă melodia duioasă a sărbătorilor de iarnă. Neliniști 

ale bucuriei răscolesc suflete iar griji plăcute vin să ne accele-

reze ritmul de viețuire. După tradiție, o dată 

cu Moș Niculae apar și primii fulgi de zăpadă. 

Acesta este semnul începerii șiragului de bu-

curii ale iernii. Mai întâi auzim în suflet melo-

dia colindelor copilăriei, apoi întâlnim pe 

stradă, sau în fața casei, colindătorii veniți să ne vestească 

apropiata Naștere a lui Mesia.  E vremea cumpărăturilor și a 

aromelor de sărbătoare. Acum mergem mai des la Biserică, 

pomenindu-ne unii pe alții, cei vii, dar lăsând înscrisuri la altar 

și cu numele moșilor și strămoșilor trecuți dincolo de timp. E 

vremea postirii și a rugăciunii. E vremea coborârii în adâncuri-

le noastre de suflet, pentru ca de-acolo să ne înălțăm revigorați 

și proaspeți spre a merge la preot să primim de la Dumnezeu 

iertarea pentru păcatele noastre. E vremea împărtășirii cu Tru-

pul și Sângele Mântuitorului Hristos… E vremea Nașterii 

Domnului când sufletele credincioase se întâlnesc spre a se 

ruga la Biserică, dar își pleacă genunchii și în fața icoanelor 

din casele primenite a mare sărbătoare. E vremea bucuriei și a 

iubirii. E vremea generozității. 

Venirea în lume a lui Hristos ne aduce nu numai gingășia 

Pruncului Dumnezeiesc și jertfelnicia Maicii Sale, dar și cântă-

rile de îngeri sau bucuria păstorilor la vederea stelei 

Betleemului.  Acum, familia, prigonită mai tot anul de moder-

nismele vieților rebele, își recapătă frumusețea, demnitatea și 

sacralitatea cu care Dumnezeu a binecuvântat-o pe pământ. 

Acum ne redescoperim ca ființe umane zidite după chipul și 

asemănarea lui Dumnezeu. Acum redevenim jertfelnici, blânzi, 

miloși, iubitori, milostivi, calzi, mai apropiați de sacru și de 

sfințenie. E vremea bucuriilor de suflet și a celor nemărginite. 

„Hristos se naște, slăviți-L!” 

Preot Niculae CONSTANTIN 

Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și  

Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș” sau  

Biserica Pompierilor 

 

Tu n-ai văzut pădurea, copile drag al meu, 

Pădurea iarna doarme, c-așa vrea Dumnezeu. 

 

Și numai câte-un viscol o bate uneori, 

Ea plânge-atunci cu hohot, cuprinsă de fiori. 

 

Și tace-apoi și-adoarme când viscolele pier. 

În noaptea asta însă vin îngerii din cer 

 

Și zboară-ncet de-a lungul pădurilor de brad, 

Și cântă-ncet; și mere și flori din sân le cad. 

 

Iar florile s-anină de ramuri până jos 

Și-i cântec de lumină și-așa e de frumos! 

 

Iar brazii se deșteaptă, se miră; asta ce-i!, 

Se bucură și cântă cu îngerii și ei. 

 

Tu n-ai văzut pădurea, copile drag al meu, 

Dar uite ce-ți trimite dintr-însa Dumnezeu. 

 

Un înger rupe-o creangă din brazii cu făclii 

Așa cum a găsit-o, cu flori și jucării. 

 

Departe într-un staul e-n fașe-acum Isus 

Și îngerii, o, câte și câte i-au adus! 

 

Dar el e bun și-mparte la toți câți îl iubesc – 

Tu vino și te-nchină, zi: „Doamne-ți mulțumesc‖. 

George COȘBUC 

(Albina, Anul VI, Nr. 12/1902) 



F O R U M  I S O P  

La 25 Noiembrie 2018, în ziua în care în întreaga Ortodoxie 

se prăznuiește Sfânta M.M. Ecaterina, la București a avut 

loc sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului – lăcaș sfânt de 

închinare, așteptat de aproape un veac și jumătate. 

Ideea unei catedrale în București este foarte veche. La mij-

locul sec. al XVII-lea, dată fiind mutarea capitalei Ţării 

Românești și, implicit, a mitropoliei de la Târgoviște la 

București, s-a pus problema unui sediu pentru mitropolie. 

În acest scop, după ce vreme de 30 de ani a funcționat, pro-

vizoriu, la biserica Sf. Gheorghe-Vechi, prin hrisovul dom-

nitorului Radu Leon din 1668, a fost aleasă mânăstirea lui 

Constantin Șerban Basarab (ridicată în Dealul Podgoreni-

lor), care, la acea vreme, era o ctitorie nouă și avea avanta-

jul apropierii de curtea domnească. Fiind concepută doar 

ca simplă mânăstire, aceasta a răspuns cu greu nevoilor tot 

mai crescute ale mitropoliei – administrație, seminar, școa-

lă de cântăreți, tipografie, ateliere de obiecte bisericești 

etc., care, toate, au fost înființate, în cursul vremurilor, în 

alte locuri, mai apropiate sau mai depărtate de sediul mi-

tropolitan (e.g. atelierele funcționează în loc. Popești-

Leordeni). În sec. al XIX-lea, familia Ghica a rectitorit bise-

rica Sf. Spiridon-Nou, mult mai cuprinzătoare ca biserica 

mitropolitană, dar fără un spațiu în care să se construiască 

și să funcționeze sediul mitropolitan și administrația. 

Cu totul altfel s-a pus problema după proclamarea autoce-

faliei bisericești, în timpul lui Cuza Vodă și, mai ales, după 

câștigarea Independenței Naționale, prin războiul din 1877-

1878, în vremea domnitorului Carol I, proclamarea Regatu-

lui României, în anul 1881, și  recunoașterea autocefaliei, în 

anul 1885. S-a constatat atunci că niciuna dintre cele 

peste o sută de biserici bucureștene nu putea cu-

prinde mulțimea adunată la slujbele solemne pri-

lejuite de atâtea momente importante din viața 

Țării. 

Imediat după Războiul de Independență, mari personalități 

ale culturii noastre, începând cu Mihail Eminescu și Ioan 

Slavici, au arătat necesitatea construirii unei Catedrale a 

Mântuirii Neamului, în care să fie adusă mulțumire lui 

Dumnezeu pentru izbăvirea Neamului Românesc și care să 

oglindească noul statul al Ţării. Cum ideea a fost îmbrățișa-

tă cu entuziasm, în anul 1884, prin Legea nr. 1750, s-a alo-

cat un fond de 5.000.000 lei aur (5% din bugetul statului) 

pentru catedrală. Dar lipsa acordului asupra locului ampla-

sării a făcut ca ridicarea ei să se amâne, iar în anii 1892 și 

1898, fondului i s-a aschimbat destinația, fiind folosit pen-

tru zidirea lăcașurilor de școală.  

Construirea Catedralei Mântuirii Neamului a revenit ca 

necesitate stringentă după Războiul de Reîntregire, 1916-

1919 (arătată și prin Hrisovul Regal din 10 Mai 1920),  și 

ridicarea Bisericii noastre la rang de Patriarhie (1925), ca-



tedrala devenind, astfel, nu doar un simbol al Independenței, ci și al unității de 

Neam. A fost creată o comisie de analiză, s-a organizat un concurs de arhitectură, 

au fost propuse 12 locuri de amplasare, dar proiectul nu s-a materializat din pricina 

crizei economice care a urmat, Bucureștiul rămânând singurul oraș important al 

Ţării în care, în anii interbelici, nu a existat sau nu s-a ridicat o catedrală adecvată... 

Aceasta arată poate și faptul că, pentru materializarea unei lucrări de o astfel de 

importanță, trebuie timp, fonduri, maturitate și stabilitate politică și socială.  

Anii comunismului au adus tăcerea asupra proiectului, deși conducerea de atunci 

cunoștea foarte bine simbolismul unui astfel de lăcaș și necesitatea unui nou sediu 

patriarhal (să ne amintim doar de schimbul propus în anii ’80 de către conducerea 

de partid, dar neacceptat de către Biserică: dorința partidului de a muta sediul pa-

triarhal la mânăstirea Văcărești, mult mai 

mare și atunci restaurată, în schimbul 

acordului Patriarhiei pentru demolarea 

actualului sediu...). 

După Revoluția din anul 1989, s-a afirmat 

din nou dorința ridicării unei catedrale, ca 

simbol al Independenței și unității de 

Neam și al jertfei române anticomuniste, 

care să fie totodată și loc de rugăciune pen-

tru toți cei care s-au jertfit de-a lungul tim-

pului, în vreme de pace sau de război, eroi, 

ostași și luptători, căzuți pe câmpul de 

onoare, în lagăre, în munți și în închisori, pentru apărarea Patriei și a Cre-

dinței strămoșești, pentru libertatea și demnitatea noastră. După mai 

multe amplasamente propuse, în anul 2008 s-a căzut de acord asupra ridicării 

noului ansamblu, pe Dealul Spirii, în locul martirajului multor biserici ortodoxe 

în anii ’80 ai secolului trecut (Spirea Veche, Albă Postăvari și Izvorul Tămăduirii 

demolate, iar Mihai Vodă și Schitul Maicilor translate sute de metri, ascunse în 

spatele unor blocuri de locuințe). Între anii 2011 și 2018 s-a ridicat actuala Cate-

drală Națională, fiind una dintre cele mai importante lucrări post-revoluționare 

din Ţară și singura care marchează Centenarul Marii Uniri. 

Hramurile Catedralei sunt Înălțarea Domnului și Sfântul Andrei.  

Înălțarea Domnului este praznic împărătesc, consacrat încă din 1920 amintirii jertfelor de sânge ale eroilor români (nu 

întâmplător, prima slujbă oficiată în Catedrală a avut loc în data de 24 Noiembrie 2018, ajunul sfințirii ei – parastasul 

pentru eroii Neamului din toate timpurile, fiind  pomeniți nominal eroii din anul 1877 și până în prezent). Sfântul Andrei 

este cel dintâi apostol chemat de către Mântuitorul la propovăduire, încreștinătorul și ocrotitorul României. 

Astfel că, prin tot ceea ce reprezintă pentru Neam și Ţară, Catedrala Mântuirii Neamului este o jertfă adusă lui Dumnezeu 

pentru toate binefacerile revărsate asupra poporului nostru și, totodată, un simbol al împlinirii năzuințelor naționale.  

Cu prilejul apropiatului praznic al Nașterii Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, urăm tuturor 

cititorilor revistei Forum ISOP lumină în suflet, nădejde și pace, iar noul an, 2019, să fie plin de bucurii și împliniri duhov-

nicești! 

Preot Gruia-Mihail ZAMFIRESCU 

Biserica Izvorul Tămăduirii - Mavrogheni, București 

(Pentru realizarea acestui articol, am folosit date publicate de dl Nicolae Șt. Noica, în lucrarea Catedrala Mântuirii      

Neamului – începutul împlinirilor, Basilica, 2012, și colecția cotidianului Lumina). 
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Într-o eră în 
care perfecțiu-
nea se regăsește 
în (aproape)
toate domeniile 
cotidiene, ideea 
de 
„performanță” 
se identifică cu 
calitatea de „a 
fi‖ competent în 
varii domenii, 
sau „specialist‖ 
într-un anumit 

sector profesional sau de activitate. 

Calitatea vieții, dată atât de cuceririle 
științifice din ultimul secol, cât și mai 
ales de măria-sa calculatorul, care este 
dominant în toate sectoarele cheie ale 
vieții moderne, de la armată la sectorul 
aferent sănătăți, de la jocurile atât de 
accesate de un număr în creștere de 
oameni la transporturi etc., trebuie să 
fie suplinită și de performanța 
psiho-fizică a individului. 

În aceste condiții, semenii noștri care 
sunt interesați de performanța sportivă 
realizată exclusiv prin încordarea muș-
chiului și efortul „neuronului‖ sunt din 
ce în ce mai puțini... Dacă în domeniul 
performanțelor sportive individuale 
mai găsim (încă) ceva vârfuri, în sfera 
performanțelor colective, unde latura 
didactică  specifică unui specialist  
dintr-un domeniu modelează și influ-
ențează performața sportivă și/sau 
individuală a unui grup sau colectiv, 
performanța este destul de rară. 

Prin intermediul acestor rânduri, ne 
propunem să evidențiem, cu titlu de 
exemplu, un club de arte marțiale care 
„a făcut istorie‖ în lumea artelor marți-
ale, stilul jiu-jitsu.  

Fondat la 10 martie 1992, la îndemnul 
regretatului nostru Maestru Alois 
Gurski, clubul despre care vorbim a 
inițiat în domeniul artelor marțiale mii 
de practicanți, copii, adolescenți sau 
adulți de ambele sexe,  animat de deci-
zia formulată de Maestrul fondator: Cei 
slabi vor deveni puternici; Cei timizi 
vor deveni curajoși! 

Pornit din dorința Maestrului nostru, 
ca un posibil promotor de bază al artei 
noastre    (jiu-jitsu), odată cu afirmarea 
pe scara națională și internațională din 
punct de vedere sportiv, clubul nostru 
a avut o implicare deosebită și în sfera 
didactică din mai multe unități de învă-
țământ civil sau din cadrul M.A.I. Nu-
meroasele programe demonstrative 
desfășurate în locații variate, participa-
rea la concursurile de profil sau de arte 
marțiale și/sau sportive, instruirea 

unui număr însemnat de tineri sau 
cadre M.A.I. sau din alte structuri au 
constituit tot atâtea prilejuri de mani-
festare a magiei actului motric armoni-
os manifestat prin intermediul jiu-
jitsului. 

Îmbinând tehnica cu eficacitatea, este-
ticul cu efectele benefice ale practicării 
artei noastre asupra stării generale de 
sănătate, activitățile sportive cu cele de 
tip recreativ, performanța s-a manifes-
tat la toate nivelurile. Dacă, în sport, 
performanța este răsplătită – în gene-
ral – cu trofee sportive, în activitatea 
curentă cotidiană mișcarea înseamnă 
viață! 

Abordând logic și consecvent principa-
lele grupe tehnice (Atemi-waza – teh-
nica de lovire,         Nage-waza – tehni-
ca de proiectare, Kansetsu-waza – 
tehnica articulară, Shime-waza – teh-
nica de strangulare, Kyusho – studiul 
punctelor sensibile ale corpului uman, 
Kobudo – tehnica de luptă cu armele 
etc.),  jujutsuka (practicantul de jiu-
jitsu) ajunge să-și modeleze corpul și – 
mai ales – mintea, de o manieră remar-
cabilă.  Astfel: tehnica de lovire – con-
feră viteză și forță materializate prin 
siguranță; tehnica de proiectare – con-
feră curaj, educarea echilibrului și 
aprecierea distanței optime față de un 
posibil adversar sau față de diferite 
repere; tehnica articulară  și tehnica 
de strangulare – îi  arată practicantu-
lui perseverent adevăratele valori ale 
vieții, manifestate prin toleranță, apre-
cierea vieții și nevoia de întrajutorare 
etc. În fine, studierea punctelor sensi-
bile ale corpului uman  reprezintă apa-
najul maturității marțiale și, de ce nu, 
cotidiene, unde se descoperă punctele 

care dau viață – a se vedea noțiunile 
de presopunctură, dar și punctele care 
pot lua viața, ideea marțială de „a atin-
ge‖ punctele sensibile ale corpului 
uman. 

Ei bine, în opinia noastră, îngemănarea 
armonioasă a cunoștințelor marțiale, și 
nu numai,  duce invariabil la apariția 
performanței! 

Pornind de la exemplificarea noastră a 
performanțelor unui club sportiv de 
arte marțiale, dorim să subliniem nece-
sitatea unei pregătiri variate și a unei 
condiții psiho-fizice de un nivel cât mai 
înalt, ca garant al performanțelor pro-
fesionale sau cotidiene. 

Vorbim despre „performanțe profesio-
nale‖ în situațiile în care ne onorăm 
obligațiile profesionale la standardele 
corespunzătoare menirii noastre de 
cadru M.A.I., considerând că, fără a 
folosi vorbe mari, linia noastră de per-
formanță trebuie să se situeze peste 
medie; altfel, riscăm să fim încadrați în 
sfera „uzualului‖.  

Vorbim despre „performanțe cotidie-
ne‖ când performanța profesională este 
completată de afirmarea pe scara soci-
etății sau în mediul familial. 

În opinia noastră, numai atunci putem 
spera la cucerirea unor „trofee‖ care să 
ne înnobileze sufletul și... (re)numele!  

...Cât despre exemplul nostru, Clubul 
care a reușit performanțe notabile se 
numește BUDO SEISHIN și este din 
București (www budo-seishin.ro). 

Etalarea performanțelor sale prin in-
termediul trofeelor cucerite este exem-
plificată în imaginea de mai jos, 
scutindu-ne de orice comentariu... 

Cms. șef dr.  
Doru GALAN 

Instructor specialist  
Antrenor emerit 
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