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Comisar-șef Aurelia IANA 

Șef Catedră „Limbi străine  
și pregătire misiuni internaționale” 

Unul dintre obiectivele de actualitate la ni-

velul oricărei organizații se circumscrie tot 

mai evident în efortul de păstrare și 

fidelizare a resurselor valoroase existente, în 

care s-a investit atât emoțional, cât și finan-

ciar. 

Stabilitatea la locul de muncă și compatibili-

tatea personalului cu misiunea organizației 

se obțin în ani buni, căci Experiența este o 

școală bună, dar taxele sunt mari (Heinrich 

Heine).  

Pentru ISOP, provocarea anilor 2017-2018 a 

reprezentat-o pregătirea personalului MAI 

pentru preluarea de către România a preșe-

dinției Consiliului UE în perioada ianuarie-

iunie 2019. Cele câteva zeci de ofițeri impli-

cați în procesul complex de predare - învăța-

re - evaluare s-au adaptat diferit la acest 

efort colectiv și l-au considerat o oportunita-

te de dezvoltare care nu le poate afecta sti-

ma de sine sau încrederea în forțele proprii. 

Pregătirea acestor programe specializate i-a 

determinat pe fiecare în parte să se angajeze 

serios în realizarea scopurilor lor, 

menținându-și motivația de a persevera. 

Acum, privind la rezultatele obținute, profe-

sioniștii ISOP își stabilesc targetul anilor 

2020 și își asumă angajamente.  

Dacă în anii 90 era o provocare personală și 

instituțională să pregătească primele contin-

gente pentru misiunile post-conflict din 

Kosovo în cadrul forțelor de poliție UNPKO, 

în anii 2000 au apărut zonele de misiune 

de limbă franceză, ceea ce a însemnat o 

rafinare a ofertei de pregătire pentru in-

structorii din ISOP. Misiunile de menți-

nere a păcii s-au dovedit a fi unul dintre 

cele mai eficiente instrumente aflate la 

dispoziția ONU pentru a ajuta țările gaz-

dă să tranziteze calea de la conflict la 

pace. Ofițerii pregătiți în ISOP au înțeles 

acest deziderat și s-au implicat în misiu-

nile la care au participat nu doar pentru a 

menține pacea și securitatea, ci și pentru 

a facilita procesele politice, pentru a pro-

teja civilii, pentru a ajuta la dezarmare și 

reintegrarea foștilor combatanți. Spriji-

nul pe care l-au oferit ofițerii români de 

poliție  în cadrul misiunilor post-conflict 

a vizat procesele constituționale și orga-

nizarea de alegeri, protejarea și promova-

rea drepturilor omului, restabilirea statu-

lui de drept și extinderea legitimității 

autorității de stat.  

Odată cu aderarea României la Uniunea 

Europeană și dobândirea statutului de 

stat membru, angajamentele în această 

calitate au obligat la alte demersuri în 

zona de pregătire/formare profesională. 

Astfel, au apărut cursurile dedicate per-

sonalului MAI care participă la misiuni 

de gestionare a crizelor sub egida UE, 

cursuri organizate la ISOP în limita im-

pusă de mandatele misiunilor. 

Prin contribuția ofițerilor români, în tim-

pul misiunilor UE, la reforma sectoarelor 

securității și justiției, se susțin eforturile 

depuse pentru creșterea securității popu-

lației și pentru consolidarea statului de 

drept.  

În cadrul echipelor mixte, alături de re-

prezentanți ai organismelor internaționa-

le sau ai ONG-urilor, ofițerii români 

au demonstrat că pot fi versatili, em-

patici, asertivi și rezilienți. Cu un 

echilibru impresionant între profesio-

nal și emoțional, unii absolvenți ai 

cursurilor din ISOP au ajuns să ocupe 

poziții cheie în cadrul misiunilor. 

Concentrându-se și investind prepon-

derent în activitățile specifice, au reu-

șit să accepte cu o mai mare ușurință 

situațiile inedite din misiuni, ceea ce 

are un efect pozitiv asupra stimei de 

sine și asupra încrederii în abilitățile 

proprii. În aceste condiții, în 2016 a 

apărut primul șef de misiune, femeie, 

pentru gestionarea crizelor în misiu-

nea EUCAP Nestor. Această numire a 

reprezentat, pe de o parte, o premieră 

în ceea ce privește deținerea de către 

România a unui post de conducere al 

unei misiuni UE de gestionare a crize-

lor și a confirmat, pe de altă parte, 

nivelul înalt la care s-a desfășurat 

pregătirea în ISOP, în spiritul imple-

mentării Politicii de Securitate și Apă-

rare Comune (PSAC).  

O altă provocare în domeniul pregăti-

rii personalului MAI pentru misiuni 

în afara teritoriului național a repre-

zentat-o ansamblul de programe de-

dicate preluării Președinției Consiliu-

lui UE, în primul semestru al anului 

2019. Pentru noi, un  moment de coti-

tură în evoluția profesională. Un mo-

ment în care mulți au spus că e prea 

mult sau prea greu. Un moment în 

care experiența și-a spus cuvântul, iar 

reziliența tuturor a scos la iveală idei 

noi de cursuri, atitudini progresive și 

așteptări pozitive în ceea ce privește 

viitorul. 
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 Conform Graficului cursurilor/programelor de formare profesională continuă pentru personalul MAI pe anul de 
învățământ 2018-2019, postat pe site-ul instituției isop.mai.gov.ro, în Institutul de Studii pentru Ordine Publică, în 
perioada aprilie-iunie 2019, se desfășoară următoarele activități de formare: 

Cursuri în domeniul limbilor străine, susținute de personalul Catedrei Limbi străine și pregătire misiuni internaționa-
le, care se adresează personalului MAI care dorește să obțină competențe lingvistice în domeniul limbilor străine, con-
form Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine: Limba engleză-inițiere 06.05-28.06.2019, Limba 
franceză-inițiere 01.04-24.05.2019, Limba germană-inițiere 20.05-14.06.2019. De asemenea, cursuri de perfecționa-
re în domeniul limbilor străine, pentru dezvoltarea competențelor specifice deținute: Comunicare în limba engleză 17-
28.06.2019, Comunicare în limba franceză 10-21.06.2019. 

În Institutul de Studii pentru Ordine Publică, se desfășoară următoarele cursuri de pregătire de bază pentru participa-
rea la operații multinaționale: Monitori ONU limba engleză (ofițeri) 01-25.04.2019, Monitori ONU limba franceză 
(ofițeri și agenți/subofițeri) 06-31.05.2019, EUPOL limba engleză (agenți/subofițeri) 20.05-14.06.2019. Accesul la 
aceste cursuri se face prin examen de admitere, fiind adresate polițiștilor/cadrelor militare din MAI care urmează să 
participe la misiuni și operații în afara teritoriului național sub egida ONU, respectiv sub egida UE. 

Printre cursurile de perfecționare organizate în ISOP se numără: 

 Direcția Generală Financiară susține cursuri de perfecționare specifice activității: Drepturi de personal (ofițeri) 01 
- 12.04, 03 - 15.06.2019, Drepturi de personal (agenți/subofițeri) 15-25.04.2019, Contabilitate (ofițeri) 29.04- 

10.05.2019, Contabilitate (agenți/subofițeri) 13-24.05, 27.05-07.06.2019. 
 Pentru perfecționarea formatorilor sau instructorilor din instituțiile de formare ale MAI, ISOP și DGMRU organi-

zează Cursul Realizarea activităților de formare 24-28.06.2019. 

Printre cursurile de specializare organizate în ISOP se numără: 

 Cursul de specializare Manager proiect - destinat personalului MAI cu studii superioare, cu responsabilități de a 
realiza și implementa proiecte și celor care își propun să acceseze fonduri nerambursabile, urmărește formarea de 
competențe, conform standardului ocupațional existent la nivel național: stabilirea scopului proiectului, stabilirea 
cerințelor de management integrat al proiectului, planificarea activităților și jaloanelor proiectului, gestiunea utili-
zării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect, realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect, ma-
nagementul riscurilor, managementul echipei de proiect, managementul comunicării în cadrul proiectului, mana-
gementul calității proiectului. 

 Cursul Tutela profesională, 01-12.04, 13-24.05.2019, se adresează personalului MAI cu funcții de execuție și de 
conducere implicat în activitățile de tutelă profesională (minim 5 ani experiență în MAI).  

Stagii de pregătire:   

 Inteligență emoțională în domeniul ordinii publice, 27-31.05, 10-14.06.2019, care se adresează personalului MAI 
care dorește să-și dezvolte abilitățile de inteligență emoțională, în vederea creșterii performanței profesionale și 
dezvoltării personale.  

 Dezvoltare personală folosind instrumente NLP, 01-.04, 20-24.05, 03-07.06.2019, care se adresează personalului 
MAI urmărind însușirea unor tehnici de autodezvoltare și aplicarea instrumentelor specifice pentru dezvoltarea 
unor strategii de creștere a performanței profesionale.  

 Managementul conflictelor în domeniul ordinii publice 24-28.06.2019 - organizat în vederea creșterii capacității 
de identificare a metodelor și mijloacelor eficiente de prevenire și gestionare a unui conflict, atât la locul de mun-
că, în misiunile specifice, cât și în societate sau în familie.  

 Stagiul de pregătire Prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante 17-21.06.2019
- urmărește însușirea normelor legislative europene și naționale privind prevenirea torturii și a abuzurilor în rela-
ția dintre reprezentanții legii și persoanele supuse măsurilor privative de libertate. 

 Stagiul de pregătire Prevenirea și combaterea violenței de gen 01-05.04.2019 - vizează pregătirea polițiștilor în 
acord cu prevederile Convenției de la Istanbul pentru a asigura prevenire, protecție și servicii specializate pentru 
toate formele de violență împotriva femeilor, inclusiv violenței sexuale asupra femeilor. 

 Stagiul Conducător de tragere 01-05.04.2019 - este propus pentru personalul din structurile Ministerului Afaceri-
lor Interne cu atribuții în domeniul pregătirii continue specifice folosirii armamentului din dotare. 

Cursul pentru inițierea în carieră 06.05-02.08.2019 se adresează polițiștilor care au dobândit acest statut în situațiile 
prevăzute de art. 5 din Anexa 4 a OMAI 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de 
poliție ale MAI. 

Leontina SILIȘTE 

Activități de formare în ISOP  



„Anul de învățământ 2017-2018 a fost 
marcat de efortul susținut al echipei de 
formatori implicați în susținerea serii-
lor de pregătire destinate PRES-RO” – 
a afirmat directorul ISOP, dl comisar-
șef Nicușor Cazacu, la evaluarea activi-
tății instituției pe anul 2018.  

Cele 11 programe de pregătire, cu un 
total de 54 de sesiuni, au avut rolul de a 
pregăti un număr cât mai mare de poli-
țiști care vor îndeplini atribuții specifice 
pe perioada pregătirii și derulării preșe-
dinției României la Consiliul Uniunii 
Europene.  

De asemenea, directorul ISOP a amintit 
obiectivele propuse pentru anul trecut și 
a subliniat la capitolul împliniri: 
„creșterea calității procesului de for-
mare profesională continuă, cu accent 
pe dezvoltarea abilităților practice ale 
personalului MAI, perfecționarea per-
sonalului propriu prin dezvoltarea 
competențelor acestuia la standarde 
europene și modernizarea infrastructu-
rii ISOP pentru asigurarea suportului 
necesar”. 

Pentru că suntem într-o 
permanentă evoluție și 
mereu este loc de mai 
bine, au existat și aspec-
te pe care câțiva forma-
tori, prezenți la acest 
bilanț, au ținut să le 
semnaleze.  

Despre „calitatea actu-
lui de pregătire” a vor-
bit șefa Catedrei 
„Management”, comisar
-șef Aurelia Răduț,  
subliniind că aceasta 

înseamnă să „investim în oamenii pe 
care îi avem, să îi motivăm și să îi 
avem alături”. 

La o analiză mai profundă a recurs șefa 
Catedrei „Limbi străine și pregătire mi-
siuni internaționale”, comisar-șef Aure-
lia Iana, care și-a început discursul cu 
un exercițiu de memorie și cu o întoar-
cere în timp, în acele vremuri când 
„eram mai mulți, mai optimiști”. Cu 
toată lipsa de resurse umane, vorbind în 
numele formatorilor și instructorilor, 
dna Iana a concluzionat că este „cert că 
acum, în 2019, putem privi cu mândrie, 
că am depus eforturi să ne menținem la 
standardele de calitate, profesional și 
uman, pentru a satisface calitățile be-
neficiarilor. La nivelul catedrei noas-
tre, aceste eforturi au fost dublate de 
autoperfecționare, cu mijloace proprii 
sau susținute de instituție”. 

Prezenți la această activitate, reprezen-
tanți și directori ai altor instituții din 
MAI au apreciat activitatea ISOP, felici-
tând atât colectivul formatorilor, cât și 
echipa managerială, au promis sprijin și 
au arătat disponibilitate pentru susține-

rea activităților. Dintre aceștia îi amin-
tim pe rectorul Academiei de Poliție 
„Alexandru Ioan Cuza” – chestor de 
poliție prof. univ. dr. Adrian Iacob, pe 
comisar-șef Florin Băjenaru de la 
DGAESRI, pe comisar-șef Ion Peligrad 
de la Direcția Generală Logistică, pe 
comisar-șef Lucian Ivan de la Direcția 
Generală Management Operațional. 

„Trebuie să simțim că acela care a ter-
minat, aici, un curs de formare profesi-
onală a ajuns la locul de muncă mai 
bun. Să încercăm să fim coerenți în tot 
ce înseamnă formarea profesională” – 
a îndemnat, la întâlnire, directorul ge-
neral adjunct al Direcției Generale Re-
surse Umane a MAI, comisar-șef      
Valentin Minoiu, mulțumind și domnia 
sa pentru eforturile depuse în anul 
2018.  

De asemenea, secretarul general adjunct 
al MAI, chestor de poliție Valentin-
Costinel Melnic a considerat activitatea 
ISOP pe anul trecut „un efort fantastic”. 
Apreciind partea de formare ca fiind cea 
mai importantă, dl chestor a spus: 
„Formarea inițială, formarea continuă 

și formarea la locul de 
muncă trebuie să fie un 
tot și trebuie să fie legate 
între ele. Nu mai putem 
merge altfel. Provocarea 
lui 2019 este să ne așe-
zăm la masă și să găsim 
soluții. Vă felicit! A fost 
un efort fantastic, atât 
pe partea de președinție, 
cât și pe tot ce înseamnă 
limbi străine.”  

Lucia TOCACI 
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Relațiile de colaborare și schimbul de bune practici – 
tradiție între ISOP și DGAESRI, instituția care repre-
zintă investiția de suflet pentru dvs – au fost accelera-
te din 2016. S-au inițiat discuțiile pentru proiectarea 
programelor de pregătire a personalului MAI în vede-
rea preluării Președinției rotatative a Consiliului UE 
în 2019. 
Ce așteptări ați avut în 2017 de la aceste programe 
de pregătire pe care ISOP intenționa să le organize-
ze? 

 

Întotdeauna am acordat o atenție deosebită formării persona-

lului MAI în domeniul afacerilor europene. Am plecat de la 

ideea că noi nu trebuie să fim simpli receptori ai politicilor și 

legislației europene, ci trebuie să devenim participanți activi la 

procesul decizional european. În acest proces decizional, tre-

buie să fim capabili să găsim poziții de compromis cât mai 

apropiate de obiectivele și interesele noastre naționale. 

Trebuie să fim capabili să determinăm formarea de alianțe cu 

alte state membre care să ne permită atingerea obiectivelor 

proprii. 

Pentru aceasta, este nevoie de competențe. Ca să dezvolți com-

petențe este nevoie de formare. Acestea au fost rațiunile care 

au stat la baza parteneriatului dintre DGAESRI, DGMRU și 

ISOP. 

 Am acordat o atenție deosebită programului de selecție și de 

formare a personalului, care urma să fie implicat în procesul 

de pregătire și exercitare a Președinției Consiliului UE.  

 Plecând de la rolurile importante ale Președinției, de la experi-

ențele președințiilor anterioare și de la experiența dobândită 

în calitate de stat membru UE, am elaborat un Ghid de compe-

tențe care descrie abilitățile, cunoștințele și calitățile persona-

lului implicat în activitățile Președinției. 

 Pe baza acestui ghid de competențe am fundamentat Progra-

mul de formare. Cunoscând potențialul ISOP-ului, am adresat 

solicitarea ca acest program, la care au participat peste 200 de 

cursanți, să fie realizat de către experții instituției dumnea-

voastră. 

 

În primele două luni ale anului 2019, în contextul 
exercitării de către MAI a Președinției Consiliului 

JAI, au fost finalizate cinci dosare, dintre care pentru 
patru a fost deja obținut acordul. Negocierile și pro-
punerile experților MAI sunt rodul profesionalismu-
lui, competenței și eforturilor de gestionare a celor 
20 de grupuri de lucru, în domeniile de competență. 
Reuniuni și evenimente au fost organizate și în Ro-
mânia, cu sprijinul a mii de angajați MAI. 

Regăsiți acum, aproape de jumătatea mandatului 
României la Președinția rotatativă a Consiliului UE, 
că eforturile de pregătire a personalului cu atribuții 
în domeniu au fost anticipate corespunzător? Pregă-
tirea pe durata celor 18 luni, pentru mai mult de 500 
de cursanți corespunde standardelor profesionale 
actuale? 

 

Reprezentanții MAI asigură președinția în 20 de grupuri de 
lucru, comitete și consilii ale UE. 

 Am organizat deja două reuniuni ale Consiliului JAI, dintre 
care cea informală a avut loc la București, la începutul lunii 
februarie. 

 Săptămânal au loc reuniuni ale acestor grupuri de lucru și 
comitete ale UE, precum și reuniuni în cadrul procedurii de 
codecizie la care participă reprezentanți ai Parlamentului Eu-
ropean, ai Comisiei Europene și colegii noștri care reprezintă 
Președinția Consiliului UE. 

 Până în prezent, aceste reuniuni s-au desfășurat cu succes și 
am primit deja felicitări din partea reprezentanților altor state 
membre ale UE, Comisiei Europene și Secretariatului General 
al Consiliului UE, atât pentru profesionalismul personalului în 
organizarea evenimentelor, cât și pentru conținutul dezbateri-
lor. 

Desigur, în aceste rezultate se regăsesc și eforturile formatori-
lor de la ISOP. Nu-mi rămâne decât să le mulțumesc și să-i 
felicit. 

 

Schimbul de bune practici DGAESRI - ISOP s-a extins, 
de-a lungul anilor, și prin organizarea, în comun, de 
programe de formare în domeniul atașaților de inter-
ne și al ofițerilor de legătură. În 2017 și 2018, două 
serii de cursanți au fost pregătite pentru a prelua, în 
mod profesionist, sarcinile de reprezentare a statului 
român în alte țări.  

Există semnale de la actualii atașați de afaceri inter-
ne sau de la ofițeri de legătură, cu referire la pregăti-
rea lor teoretică de la ISOP? A fost cursul folositor, 

Interviu cu comisar-șef de poliție 

Mihai Cătălin NECULA,  

secretar de stat în MAI 

Foto: Andrei ROMAN 



din perspectiva practică? Specialiștii în afaceri in-
terne au de adus modificări sau completări la actua-
lele documente curriculare? 

 

Activitatea de reprezentare externă a MAI este una deosebit de 
complexă. Rețeaua de atașați de afaceri interne este formată 
din 28 de atașați și un ofițer de legătură care își desfășoară 
activitatea în 28 de state și trei organisme internaționale. În 
statele membre în care trăiesc comunități mari de români 
(Italia, Spania, Franța, Germania, Marea Britanie) trimitem 
ofițeri de poliție în misiune. 

 Avem 84 de cadre ale ministerului care participă la misiuni 
ONU, UE, OSCE.  Practic, potențialul este uriaș și resursele 
alocate sunt impresionante. 

 Pentru a folosi eficient aceste resurse, am considerat că toți cei 
care pleacă în misiuni externe ar trebui să parcurgă, anterior, 
programe de formare, cum au fost cele organizate în anii 2017 
și 2018, împreună cu ISOP.  

 Obiectivul principal al acestor programe de pregătire a fost 
acela de a-i face pe reprezentanții noștri să înțeleagă foarte 
bine că activitatea de relații internaționale nu este numai un 
suport pentru activitatea operațională, ci și un vector de imagi-
ne externă a ministerului și a structurilor sale. 

 Cred că nu a fost o idee rea, dar trebuie să muncim mai mult 
pentru apropierea curriculelor de formare de specificul spații-
lor de acreditare sau al spațiilor în care personalul MAI ur-
mează să fie trimis în misiune. În acest mod, perioada de aco-
modare la post ar putea fi mult mai scurtă. 

 

Tot pe linia colaborării și schimbului de expertiză, 
știți că în ISOP se desfășoară cursurile de bază pentru 
participarea personalului MAI la misiuni sub egida 
ONU sau UE. Colaborarea dintre noi începe cu faza de 
proiectare, și se încheie cu analiza chestionarelor de 
feed-back, completate de cursanți. Cel mai cuprinză-

tor feed-back este, în opinia noastră, performanța 
lucrătorilor MAI care ocupă funcții în aceste misiuni 
și rezultatele obținute de absolvenții cursurilor din 
ISOP la evaluările internaționale.  

În contextul actual, al funcției pe care o dețineți la 
nivelul conducerii MAI, aveți intenția de a schimba 
perspectiva asupra componentei de pregătire a per-
sonalului MAI în acest domeniu, în cooperare cu 
structura de specialitate din DGMRU? Mă gândesc 
aici la accentuarea laturii practice a pregătirii, pre-
cum și la autorizarea, la nivel internațional, a unor 
programe de formare pentru misiuni în afara terito-
riului național. 

 

În mod cert și în calitate de secretar de stat voi acorda o aten-

ție specială formării personalului MAI în domeniile afacerilor 

europene și relațiilor internaționale. 

Trăim într-o lume globală, în care au apărut amenințări noi și 

complexe la adresa securității interne, care fac din ce în ce mai 

dificilă delimitarea clară dintre riscurile și amenințările de tip 

clasic și cele asimetrice sau hibride, dintre cele de la nivel nați-

onal și cele transfrontaliere. Accentuarea caracterului de inter-

dependență, instabilitate și impredictibilitate, pentru mediul 

de securitate internă, este aspectul care ar trebui să ne dea de 

gândit și ar trebui să ne pregătim în mod adecvat. 

Contez pe ISOP ca, în colaborare cu DGAESRI și DGMRU, să 

dezvolte programe de formare adaptate nivelului ierarhic al 

posturilor și domeniilor funcționale din cadrul ministerului, în 

așa fel încât să fim capabili să răspundem noilor provocări cu 

eficiență. 

Interviu realizat de Aurelia IANA 

Doi ofițeri formatori din cadrul ISOP 

au fost apreciați de conducerea MAI, 

la sfârșitul anului 2018, prin acordarea 

unor distincții onorifice, precum 

„Placheta de Onoare a MAI” și 

„Emblema de Onoare a MAI”. 

Cele două doamne, comisar-șef Aure-

lia Iana - șef Catedra Limbi străine și 

pregătire misiuni internaționale și 

comisar-șef Aurelia Răduț - șef Cate-

dra Management, au fost apreciate 

pentru rezolvarea cu 

promptitudine a unor 

lucrări cu un grad ridi-

cat de complexitate, 

precum și pentru între-

gul comportament, 

demn de considerația 

și încrederea impuse de 

profesia de polițist. 

Contribuind la ridica-

rea prestigiului institu-

ției, dna 

cms-șef Aurelia Iana a 

primit „Emblema de 

Onoare a MAI” și 

„Brevetul MAI”, iar dna 

cms-șef Aurelia Răduț 

„Placheta de Onoare a 

MAI”. 

La momentul festiv de 

decernare a distincțiilor 

onorifice, dl director  

adjunct pentru învăță-

mânt al ISOP, cms-șef 

dr. Dumitru Licsandru a apreciat acti-

vitatea celor doi ofițeri, afirmând că 

dna Aurelia Iana „s-a remarcat în pro-

cesul de conceptualizare, planificare și 

desfășurare a pregătirii personalului 

MAI în vederea preluării președinției 

Consiliului UE în anul 2019”, iar dna 

Aurelia Răduț „constituie un veritabil 

model de conduită profesională și pro-

bitate morală, beneficiind de respectul 

colegilor și partenerilor săi”. 

Lucia TOCACI 
Comisar-șef dr. Aurelia Iana, comisar-

șef  dr. Dumitru Licsadru și comisar-șef 

dr. Aurelia Răduț  



F O R U M  I S O P  

Pe măsură ce încercăm să găsim un nu-
mitor comun între țările europene, în 
orice domeniu, ne dăm seama de cât de 
diferiți suntem într-adevăr. Nici modul 
de educație și formare a poliției nu face 
excepție, dar majoritatea au totuși un 
numitor comun – nevoia de formare 
continuă a polițiștilor. Ce înseamnă 
însă formarea continuă a poliției? În 
studiul „Sisteme europene de educa-
ție și formare a poliției”, Milan 
Pagon, Bojana Virjent-Novak, Melita 
Djuric și Branko Lobnikar (1996) defi-
nesc formarea poliției ca proces de do-
bândire a unor cunoștințe sau abilități 
necesare pentru munca polițienească, 
care nu conduce la niciun fel de diplo-
mă, dar ar putea (sau nu) să se încheie 
cu o anumită formă de certificat. În 
mod obișnuit, programele de instruire a 
poliției sunt mai scurte decât programele 
educaționale.  

Pentru a putea face o analiză a sisteme-
lor de educație și formare a polițiștilor 
trebuie, înainte de toate, să cunoaștem 
istoria înființării sistemelor polițienești 
în câteva state din Europa. În Franța, 
spre exemplu, în secolul al XIX-lea, poli-
ția a fost recrutată de la armată și de la 
publicul civil. A existat o problemă con-
stantă de formare profesională insufici-
entă pentru candidați. Superiorii din 
cadrul poliției au recunoscut destul de 
curând că munca polițienească efectivă 
depinde de pregătirea specializată pen-
tru activitatea polițienească. Primele 
școli de instruire a poliției au fost înfiin-
țate la Paris în 1883 și la Bordeaux și 
Lyon în 1898. Cursurile au fost obligato-
rii pentru noii polițiști și au durat trei 
luni pentru liceu și 6-10 luni pentru can-
didații analfabeți. Acestea au constat în 
teoria muncii poliției, conversațiile, co-
rectarea temelor și telegrafiei. După trei 
luni de pregătire, polițiștii trebuiau să 
poată utiliza un telefon și un telegraf, să 
cunoască insula lor de trafic, să facă re-
spirație artificială, să cunoască legi și 
reglementări, reglementarea traficului și 
rezolvarea conflictelor.  

În Finlanda, primele unități de instruire 
de bază pentru polițiști au fost înființate 
la sfârșitul secolului al XIX-

lea. Necesitatea unei poliții instruite a 
devenit deosebit de acută în perioada 
neliniștită din 1905, când poliția a trebu-
it să protejeze poziția guvernu-
lui. Această situație de urgență a impus 
necesitatea instruirii suplimentare a 
polițiștilor pentru a-și îndeplini slujba. 
În 1918, a fost înființată prima școală de 
poliție la Helsinki, unde polițiștii puteau 
obține cunoștințe de bază și exerciții 
militare. După 1920, au fost introduse 
mari schimbări în activitatea poliției. Au 
fost achiziționate echipamente noi 
(autoturisme, motociclete) și slujba poli-
ției a devenit o profesie adecvată, însă 
temporară. Treptat, perioadele de instru-
ire au devenit mai lungi și au avut un 
conținut mai profesionist. Cursuri speci-
ale pentru poliția criminală au fost intro-
duse în 1923. 

În România, liberalul Vasile Lascăr 
(1852-1907), având cunoștințe despre 
serviciile polițienești franceze, austriece 
și belgiene s-a dovedit un reformator și 
un vizionar al acestui important corp 
profesional. Își botează proiectul „Legea 
pentru organizarea Poliției Generale a 
Statului” și așa va rămâne. Potrivit aces-
tui act normativ, polițiștii sunt adevărați 
magistrați, ei nu mai sunt agenți electo-
rali, bătăuși, neștiutori de carte, instabili 
în funcții, ci doctori în drept, licențiați, 
bacalaureați, ori cu simplă școală, pentru 
cei în funcții mici. În martie 1904, toți 
polițiștii aflați în serviciu au dat examen 
de capacitate. Cei care l-au luat au deve-
nit inamovibili. A intrat în vigoare un 
regulament pentru funcționarea unei 
autorități disciplinare și pentru ținerea 
examenelor de aptitudini și capacitate. 

Ca o generalizare, pe măsură ce au cres-
cut nevoile de cunoaștere a poliției, insti-
tuțiile de instruire au adăugat din ce în 
ce mai multă educație pentru formarea 
lor, până în momentul în care au evoluat 
într-o instituție de învățământ din cadrul 
organizației polițienești, cum este și ca-
zul Institutului de Studii pentru Ordine 
Publică al Ministerului Afacerilor Inter-
ne din țara noastră și cazul mai multor 
state din Europa, cum ar fi: Polonia, Cro-
ația, Slovenia, Cehia, Grecia. Unele din-
tre aceste instituții și-au deschis, în cele 

din urmă, porțile și pentru studenții   
non-polițiști, iar în unele state precum 
Norvegia, Belgia, Elveția și Finlanda 
formarea specializată este întotdeauna o 
combinație de formare în centrele de 
instruire a poliției și formare la locul de 
muncă. 

În cadrul acestor instituții de formare 
continuă, cele mai comune subiecte ale 
instruirii de poliție specializate sunt le-
gate de munca zilnică a poliției. Acestea 
includ: cursuri de limbă, seminarii pe 
probleme de drept și alte probleme pre-
cum criminologia, rezolvarea conflicte-
lor, formarea abilităților de conducere, 
instruirea de bază pentru unitățile de 
arest și pregătirea de bază pentru ad-
ministrarea mijlocului unităților de 
arest, instructorul pentru câini, instruc-
torul de fotografiere și instructori de 
autoapărare, precum și în domeniile 
traficului de persoane și de bunuri, fal-
sificării de monedă  etc., în funcție de 
problematica specifică a fiecărui stat. 
Spre exemplu, în Grecia, cele mai comu-
ne subiecte ale instruirii poliției speciali-
zate sunt problemele legate de trafic și 
droguri, operațiunile de poliție, autoa-
părare și auto-protecție, abilitățile de 
conducere auto, relațiile dintre poliție și 
comunitate, metode criminologice și 
tactici. În Finlanda, formarea specializa-
tă se referă la aspecte legate de ordinea 
și siguranța publică, politicile comuni-
tare, narcoticele, problemele străinilor 
și imigranților, azilul, analiza datelor, 
interviurile și interogările, chestiunile 
legate de criminalitatea economică, 
problemele tehnice, administrarea și 
gestionarea datelor. În Polonia, forma-
rea specializată de poliție include aspecte 
legate de criminalitatea juvenilă, activi-
tățile antiteroriste și abilitățile manage-
riale. În Ungaria, cele mai comune    
subiecte ale instruirii poliției specializate 
sunt chestiuni de investigare penală, 
poliție comunitară, formare pentru for-
matori, formare specializată a câinilor, 
formare specializată a cailor, informati-
că, instruire specializată în conducere, 
relații publice, investigarea accidentelor 
rutiere și formare comportamentală.  

Daniela LESCAE 

Foto: http://en.ensp.interieur.gouv.fr/  

http://en.ensp.interieur.gouv.fr/


,,O femeie este precum un pliculeț de ceai — nu știi cât de 
puternică este până nu ajunge în apa fierbinte”. Eleanor 
Roosevelt. 

Parafrazând putem afirma că nu știm cât de puternică este o 
femeie până când nu ajunge să lucreze în poliție. 

A vorbi despre femeia polițist înseamnă a vorbi despre devo-
tament, implicare și efort, aspecte clar dovedite de către situ-
ațiile complicate și dificile cărora femeile trebuie să le facă 
față zilnic, în derularea atribuțiilor de serviciu, cu predilecție 
femeile care activează în structurile operative. 

Energică și sigură pe ea, 
femeia s-a integrat într-o 
gamă largă de structuri și 
linii de muncă, predomi-
nant masculine și, deși 
ascendența a fost lentă, în 
final s-a dovedit a fi și una 
sigură. Accesul și încadra-
rea femeii în profesiunea de polițist, de-a lungul timpului s-a 
comportat diferit de la un sistem la altul, de la o componentă 
polițienească la alta, cu ample implicații naționale și interna-
ționale. 

În 1979, pe teritoriul spaniol, femeile avansau în lupta de 
cucerire a drepturilor și libertăților, reușind să exercite pro-
fesia pe care și-au ales-o. Astfel, înfruntând rezistențele fizi-
ce și la nivel de mentalitate, 42 de femei au decis să îmbrace 
uniforma de culoare albastru-închis pe care așezau cu multă 
determinare și entuziasm insigna de polițist. Șase ani mai 
tâziu, în 1985, Escala Básica era prima instituție armată a 
statului spaniol care recruta femei. „Acesta a fost primul 
semn de recunoaștere a prezenței feminine în toate structu-
rile și nivelurile de responsabilitate ale Poliției Naționa-
le” (declara comisar-șef de poliție Gomez Palacios, Un 
camino abierto en 1979, EL DIA DE CORDOBA, 15 ian. 
2019). 

Din prima promoție  de femei polițist din Spania au făcut 
parte și două surori din Cordoba, Delfina și Dolores Tapia, 
pioniere ale unei epoci în care îți îndeplineai activitățile de 
serviciu singur, nu în patrulă, fără autovehicule și fără stații 
de emisie-recepție. După o lună de pregătire academică au 
învățat regulamentul de circulație, hotărârile Consiliului 
local, arte marțiale pentru auto-apărare și călărirea unui cal. 

Deși au întâmpinat dificultăți de adaptare în colectivul mas-
culin și au fost privite cu reticență și scepticism de către co-
munitate, cele două  polițiste spaniole, aflate în prezent la 
pensie, menționează, într-un articol de ziar, ,,să asculți oa-
menii, să poți să îi ajuți, era partea care ne plăcea cel mai 
mult”. (Eldiario.es, https://www.eldiario.es-andalucia) 

Rolul femeii polițist în Spania este din ce în ce mai recunos-
cut și apreciat, motivul fiind generat și de către rolul eficace 
derulat de prezența feminină în structurile de luptă împotri-
va criminalității generale și a terorismului.  

Printre femeile polițist 
care au demonstrat o 
mare capacitate de lucru 
și implicare, considerate 
adevărate profesioniste, 
se numără Virginia 
Barquero, Unitatea de 
Protecție și Reacție, 

Patricia Pérez, Unitatea de Intervenție Pirotehnică, 
Blanca Ruiz, Brigada Centrală Droguri și Stupefiante și 
Cristina Marí, Departamentul Omoruri.  

Unitatea de Protecție și Reacție este formată din 300 de 
agenți de poliție dintre care 15 sunt femei și cine lucrează 

aici știe că „dacă ești 
curajos, hotărât, cu chef 
de muncă și spirit de 
lucru în slujba cetățea-
nului, aceasta este mun-
ca perfectă”, se arată în 
ziarul La Sociedad, du-
minică, 2 februarie 2019, 
abc.es/conocer.  

Accesul unei femei în 
rândul polițiștilor Unită-
ții de Intervenție Piro-
tehnică-Tedax-NRBQ 
este condiționat de un 
proces de selecție foarte 
dur. Se pot înscrie doar 
polițiștii cu cel puțin trei 
ani vechime în poliție și, 
după parcurgerea unui 
examen, urmează un an 
de studiu, în care dimi-
neața te pregătești și 
după-amiezile înveți. 

Blanca Ruiz, Brigada 
Centrală Droguri și Stupefiante, afirmă cu absolută convin-
gere că s-a pregătit intens pentru a ocupa această funcție, că 
este biolog și biochimist, dar ,,ceea ce îmi place cel mai mult 
este investigația. Am cel mai bun serviciu din lume”, citată 
de renumitul tabloid spaniol emis în Madrid, La Sociedad. 

Nici Departamentul Omoruri din cadrul Poliției Spaniole nu 
este tocmai o locație comodă pentru o femeie, dar cele care 
lucrează aici sunt cele cu spiritul energic și care nu ar putea 
îndeplini, de exemplu, atribuții pe linie de arhivă, „Aș face 
tot posibilul să plec dintr-o structură neoperativă”, declara 
Cristina Marí, prima femeie șefă de detașament din      
Madrid. 

 Feedback-ul constant pozitiv obținut de către încadrarea 
femeii în structurile de poliție ne îndreptățește să tragem 
concluzia că femeia intrată în poliție se află la locul potrivit 
și că „Viitorul le aparține celor care cred în frumusețea vi-
surilor lor” (Eleanor Roosevelt). 

Mariana BIȘA  
IGPR, Direcția Control Intern 

AS Delfina and Dolores Tapia, the first 

women of the Spanish Local Police, 

YouTube 
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Dan ANTONESCU 

Specialist în criminalistică și criminologie 

,,… au finalizat cercetările în cauza cunoscută mass-

mediei sub denumirea generică de „studentă japoneză 

ucisă” și au dispus, la data de 08.11.2012, trimiterea în 

judecată a inculpatului VLAD NICOLAE – sub aspectul 

săvârșirii infracțiunilor de omor calificat și deosebit de 

grav (3 fapte), 

tâlhărie (5 fap-

te), viol (7 fap-

te), violare de 

domiciliu (6 

fapte), lipsire 

de libertate în 

mod ilegal (2 

fapte), ultraj 

contra bunelor 

moravuri și 

tulburarea or-

dinii și liniștii 

publice, loviri și 

alte violențe și 

distrugere’’... 

(comunicatul 

Parchetului de 

pe lângă Înalta 

Curte de Casație 

și Justiție din 

09.11.2012) 

Simt prea puțină satisfacție aflând că un defect psihic, 

care răspunde total din punct de vedere penal pentru fap-

tele sale, este trimis în judecată pentru că a comis nu mai 

puțin de 26 (douăzecișișase) de fapte, dintre care 3 

(trei) omoruri. Urmează sentința judecătorilor și gata... 

viața intră în normal, nu? Ei bine, NU ! 

Nimeni nu poate presupune – măcar – momentul în care 

normalitatea se va instala și-n viața românilor. Aparent, 

totul începe cu moartea tinerei japoneze care a fost ucisă 

în pădurea de lângă Balotești și se termină cu deferirea 

spre justiție a principalului suspect.  În realitate, nenoro-

cirile, nu doar cele făptuite de Vlad Nicolae, sunt mult mai 

vechi. Și dacă niște oameni, plătiți să vegheze la „liniștea 

cetății”, și-ar fi făcut treaba sau s-ar fi comportat cores-

punzător, nu ar mai fi avut de suferit atâta lume. 

Pentru crimele enumerate în rechizitoriu este trimis, ca 

autor, în fața instanței un singur individ. În realitate, exis-

tă mai mulți vinovați, mai mulți autori. Poate doar autori 

morali, dar autori.  

Revin la cazul cazul tinerei japoneze. A ajuns în România 

pentru o colaborare cu niște studenți din Craiova. În mod 

normal cineva din partea acestor studenți trebuia s-o aș-

tepte la aeroport. N-a fost așteptată de nimeni. Poate că 

acela a fost, pentru tânăra niponă, „momentul condamnă-

rii”. 

Ospitalitatea, cândva specifică nouă românilor, „și-a asu-

mat-o” un „combinator” permanent, specific aeroportului 

Otopeni. Care aeroport degeaba și-a schimbat numele, în 

Henri Coandă, dacă nu și-a schimbat și năravul. Acela de a 

permite unei haite de „lipitori abjecte”, de mitocani, de 

Studenta japoneză  



bădărani – și am numit aici unii 

taximetriștii – să-i acosteze, tâlhă-

rească și escrocheze pe turiști. Ro-

mâni sau străini, fără discriminare. 

Turiștii, zic. 

A fost destituit unul dintre directorii 

aeroportului, s-au făcut câteva zile 

verificări la documentele taximetriș-

tilor și s-au dat niște amenzi, plătite 

bineînțeles din rodul altor mârșăvii. 

S-au mai dat și vreo câteva declarații 

și gata. S-a rezolvat. S-a rezolvat pe 

dracu’! A trecut circul mediatic și 

acum e la fel ca înainte sau chiar mai 

rău. Pentru că acum a venit frigul și 

ăia care-i acostau pe turiști în parca-

re s-au mutat înăuntru. Nu că n-ar fi 

fost alții, de aceeași teapă și acolo. 

Bine că s-a mai inaugurat un termi-

nal. Să aibă neanderthalienii loc să 

se desfășoare și să-și caute viitoarele 

victime. Pentru că, de întrebat, nu-i 

întreabă nimeni de ce consumă oxi-

genul oamenilor civilizați. Nepăsa-

rea (dezinteresată, oare!?) adminis-

trației aeroportului față de compor-

tamentul taximetriștilor și al combi-

natorilor acestora a reprezentat un 

alt factor favorizant al producerii 

acestei tragedii. Ca într-un plan dia-

bolic ce nu omite niciun pas după ce 

a fost făcut primul: acela al 

„condamnării la moarte prin nepă-

sare”.  

Urmează, pe lista vinovaților, taxi-

metristul care i-a luat pe cei doi, 

victimă și autor, și i-a lăsat după 

doar câteva sute de metri la margi-

nea pădurii și civilizației. Și el are 

vina lui. Deocamdată, o vină morală, 

dar poate se constată și vina penală. 

Alta decât aceea că făcea taximetrie 

cu permisul de conducere anulat. 

Acel taximetrist a înțeles cu siguran-

ță că fata voia să ajungă la Gara de 

Nord. Și atunci din ce motiv a     

lăsat-o, în compania unui monstru, 

noaptea, la marginea pădurii? Și tot 

cu siguranță ar fi procedat altfel da-

că era vorba de fiica lui. Pe propriul 

copil l-a învățat, cred, să nu meargă 

cu taxiul în România. Că e pericu-

los... 

Dar cei 

care au cea 

mai mare 

vină pen-

tru ce s-a 

întâmplat, 

bineînțeles 

în afară de 

autorul 

faptelor, 

sunt cei 

care din 

diverse 

motive 

au refu-

zat să-l 

oprească 

pe acest 

dezaxat. 

Mă refer 

aici la 

polițiștii 

și procu-

rorii ilfoveni. Prin atitudinea lor au 

permis ca niște oameni să pătimeas-

că absolut nemeritat, să trăiască sub 

teroare mai bine de doi ani. Și, cel 

mai grav, prin atitudinea lor, 

„excelând în erori”, s-a ajuns la pier-

derea a trei vieți omenești!.... 

Toate victimele lui Vlad Nicolae au 

fost femei și, cu excepția japonezei, 

toate erau de vârsta a treia. Una 

dintre ele, care ocrotită doar de 

soartă a scăpat cu viață, le-a spus 

anchetatorilor cine este autorul. Îl 

recunoscuse atunci când acesta, la 

adăpostul întunericului, o violenta-

se. Pe cine a interesat? Pe nimeni. Și 

faptele au continuat... 

Doi procurori au fost destituiți, un 

polițist este trimis în judecată iar alți 

câțiva sunt sancționați. Pentru că au 

lucrat prost sau deloc. Nu au nicio 

scuză. Din cauză că ei n-au acționat 

la timp, au pătimit niște femei nea-

jutorate. Au murit trei oameni. Și 

asta doar din iresponsabilitatea uno-

ra plătiți să îi apere. Dacă toți poli-

țiștii și procurorii ar lucra precum 

cei despre care am vorbit aici, în 

România, infracțiunea ar deveni 

mod de viață. Iar pușcăriile nu și-ar 

mai avea rostul. 

În domeniul acesta, al infracțiunilor 

de mare violență, prevenirea este 

greu de realizat. Singura modalitate 

prin care pot fi evitate astfel de tra-

gedii o reprezintă identificarea și 

reținerea autorului după comiterea 

primei fapte. Orice ezitare, întârzie-

re, amânare sau greșeală din partea 

anchetatorilor reprezintă o invitație 

pentru acești descreierați. O invitație 

la a mai viola, la a mai ucide. Și toc-

mai asta au făcut anchetatorii ilfo-

veni: au gândit greșit, au stricat, au 

inventat sau au măsluit probe, au 

ignorat mărturii! Pur și simplu au 

încurajat, au invitat la viol, la tâlhă-

rie și la omor. 

L-au invitat pe Vlad Nicolae, iar 

acesta a dat curs invitației... 



F O R U M  I S O P  

Cultura germană probabil că e cea mai echilibrată dintre 

culturi. Între mecanicism și lirism, găsim de toate. De la 

Daimler-Benz, până la Goethe, întâlnim și un Einstein, 

Hegel, Kant și putem vorbi atunci de întreaga paletă a unei 

civilizații. Un om format într-o astfel de civilizație e un om 

complet, dar poate și complex. 

Doamna comisar-șef de poliție Aurelia Iana, șefa Catedrei 

de limbi străine și pregătire misiuni internaționale 

(CLSPMI) din cadrul Institutului de Studii pentru Ordine 

Publică este un pedagog prin excelență. De aproape zece 

ani conduce, organizează, desfășoară activitățile Catedrei și 

de 28 de ani predă limba germană în cadrul cursurilor de 

inițiere, perfecționare și specializare de la ISOP.  

„Atunci când sunt în mijlocul cursanților mă simt cel mai 

bine” – mărturisește dna profesor Iana, peste care vremea a 

refuzat să treacă. Este o incertitudine dacă magnetismul ei 

vine din suflet sau din îndelungata experiență cu oamenii. 

„Cert este că fiecare oră pe care mi-o petrec, ca formator, 

mă încarcă de energie și îmi dă o satisfacție pe care nimic 

și nimeni altcineva nu ar reuși” – completează șefa 

CLSPMI. 

Rațiunea de a fi este cea socială, definită prin activitatea 

alături de cursanți, cărora le dă un sens spre devenire. 

Adeptă a ideilor poetului american Emerson – „ceea ce ești 

vorbește despre tine atât de tare încât nu aud ceea ce îmi 

spui”, în ciuda limbajului dur și rece al lui Goethe, Aura 

Iana reușește mereu să transmită din personalitatea ei cal-

dă, optimistă, încrezătoare. Fiind în permanent contact cu 

atâtea caractere, nu a reușit vreodată să fie influențată de 

acele persoane lipsite de entuziasm, de compasiune, pesi-

miste sau egoiste. „Ne dezvoltăm – ne mai spune formato-

rul – numai dacă ne manifestăm originalitatea, niciodată 

prin imitație”. 

Lecțiile de germană au devenit astfel o plăcere pentru toți 

cei care își doresc să cunoască această limbă, iar pentru 

oamenii pe care îi coordonează în cadrul CLSPMI este o 

„doamnă puternică, ambițioasă și încrezătoare în forțele 

proprii și, prin echilibrul pe care îl transmite, un model al 

formatorului experimentat și al formatorului în domeniul 

polițienesc, model pe care, fără un anumit efort intelectual 

și moral, puțini îl pot înțelege și pe care puțini îl pot perpe-

tua” ne spune formatorul de limbă franceză, dna comisar-

șef Anne-Marie Andrei. 

Secunda trecută din 1991 și până în prezent a însemnat, din 

punct de vedere profesional, o călătorie în universul spiri-

tual al lui Goethe. Se poate spune așa, deoarece fiecare 

avem propriile universuri și trăiri emoționale de-a lungul 

timpului. Putem marca cu adverbul ATUNCI momentul în 

care instructorul de politie AURELIA IANA preda, elabora 

documente pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul 

instituțiilor UE, ONU și OSCE, testa ofițeri, asigura tradu-

ceri și, în general, multe alte activități conexe. 

Problematica în domeniul limbilor străine e diversă, iar 

stabilirea de contacte cu servicii de specialitate interne și 

internaționale, clarificarea terminologiei judiciare, lămuriri 

conceptuale, țineau toate de activitatea doamnei Profesor. 

A înșira toate activitățile de zi cu zi este ca și cum ai aduna 

frunzele, pierzându-le numărul, din copacul vieții. 

Poate că cel mai important lucru de remarcat, în calitatea 

de mentor spiritual, nu este învățarea de zi cu zi, ci elibera-

rea spiritului creator al cursanților. Învățarea mecanică e 

tributul trecutului, iar modernitatea este aplicată potrivit 

principiilor carteziene, în care întrebările ce caută răspuns 

sunt lăsate la îndemâna curioșilor. Poate fi și acesta un pro-

fil moral, al celei care iubește frumosul, moralul, modernul, 

tot atât de mult cum o iubesc și acestea pe dânsa. Ștergând 

oglinda timpului, de aburul uitării, ne apropiem tot mai 

mult de clipa de azi, în care doamna comisar-șef Aurelia 

Iana se multiplică, în femeie, mamă, ofițer și, de ce nu, în 

prieten. 

Din decembrie 2009, de când a ocupat fotoliul de șef al 

CLSPMI, comisar-șef Aurelia Iana are în atribuții nu numai 

„formarea adulților”, ci și coordonarea, desfășurarea și eva-

luarea activității de pregătire continuă a personalului cate-

drei. Alte sarcini la fel de importante sunt: conlucrarea cu 

celelalte catedre existente la nivelul Institutului, Academia 

de Poliție „Al. I. Cuza” și alte instituții de învățământ din 

cadrul MAI, în scopul informării, documentării, pregătirii 

de specialitate și psihopedagogice a ofițerilor din ISOP.  

Pentru a îndeplini cu succes toate aceste atribuții, doamna 

profesor a căutat să învețe de la cei mai buni. După ce a 

absolvit, în 1991, Facultatea de litere din cadrul Universită-

ții București, specializarea română germană, în 1999 a ur-

mat și cursurile Școlii de poliție din Villingen-



Schwenningen, Germania, apoi, în anul 2000, „Științe poliție-

nești” la Academia de Poliție „Al. I. Cuza” din București, în 

2001, cursuri de germană la Școala de poliție din Eichstaett, 

Bavaria, Germania, în 2002 la Goethe-Institut Intern 

Nationes, București. În 2006, a obținut un certificat de 

„cercetare și știință” la Universitatea Mykolo Romerio, Vilni-

us, Lituania, în 2007 – un alt certificat de absolvire asupra 

„Curricula unitară în domeniul drepturilor omului și  eticii 

polițienești” de la Facultatea germană de poliție Münster, 

Germania, în 2008 – tot un certificat de absolvire cu titlul 

„limba germană pentru polițiști” la Facultatea Germană de 

Poliție, Münster – Academia de Securitate, Viena, Austria. 

În concluzie, Aurelia Iana este însuși ISOP-ul. Activitățile 

dumneaei se regăsesc în toate domeniile de formare, examina-

re, evaluare, pe care de-a lungul timpului le-a implementat 

până la perfecțiune, ajungând să se identifice cu o stare de 

lucruri și cu o stare de fapt. Practic cei doi, omul și instituția, 

aflați în simbioză și interdependență au nevoie unul de celă-

lalt, se valorifică reciproc și dau puterea de a continua dezvol-

tarea personală permanentă, oamenilor, sutelor de angajați ai 

ministerului, care, aflați în mișcarea permanentă de formare 

și dezvoltare, trec prin mâna dnei Aurelia Iana sau a grupului 

de formatori coordonați de aceasta. 

Vă mulțumim că sunteți cu noi și printre noi, doamnă         

profesoară! 

Lucia TOCACI 

Claudius-Andrei POPESCU 

Guten Morgen sau… cum să plonjezi în 

ocean fără să știi să înoți! 

Alles Gute… Danke… Auf Wiedersehen… Ce sim-

plu! Toată lumea înțelege asta! Dar... se spune 

că, dacă vrei să trăiești o viață lungă și să îți exer-

sezi memoria, trebuie să începi să înveți limba 

germană! 

Nu contează vârsta sau dacă ești speriat că nu vei 

putea pronunța niște sunete făcând acrobații 

mimice sau nu vei putea să înțelegi cum e să 

vorbești ,,anapoda”, adică să așezi cuvintele… în 

stil nemțesc!  E de ajuns să închizi ochii și să 

plonjezi în universul acestei limbi sofisticate la 

prima vedere, pentru că vei fi în siguranță cu 

Aura Iana alături! Die Deutschlehrerin!  

Pregătiți-vă pentru o cursă în viteza a cincea,  

pentru că Aura Iana predă limba germană doar 

la nivel de performanță maximă, fără abateri de la traseu sau de 

la regulile de ,,circulație”, adică… nemțește! Vă asigur, la capă-

tul celor două luni de curs, veți  putea spune, precum J.F. Ken-

nedy : ,,Ich bin ein Berliner!”.  

Aber… încă ceva! ,,Übung  macht den Meister!” Nu renunțați de 

la primele lecții de ,,înot” printre silabe și cuvinte compuse pen-

tru că, dacă veți respecta tot ce Aura Iana vă spune cu zâmbetul 

pe buze și cu ochii râzând, veți fi un adevă-

rat ,,Deutschmeister!”. Ce ușor va fi să pronunțați ,,öl” sau să 

comandați un ,,Apfelsaft”, adică, mai pe înțelesul nostru, un suc 

de mere! 

So, v-am convins să vă echipați pentru o cursă în stil nemțesc? 

Eu cred că da. Și nu uitați să puneți literă mare la începutul 

substantivelor, iar dacă veți ajunge într-o intersecție cu trei 

indicatoare: ,,Der, die, das”, Kein Problem! Aura Iana e acolo și 

vă va arăta cum să așezați corect toate articolele! 

Vielen Dank, liebe Aura și întregului colectiv al Catedrei de lim-

ba germană din cadrul Institutului de Studii pentru Ordine 

Publică, pentru că ne-ați inițiat în tainele unei lumi aparent 

greu de înțeles dar cu o muzicalitate desprinsă dintr-un concert 

de Bach! (un veritabil  ,,Hamburger”).  

Un cursant care a plonjat fără echipament dar care se află încă 

în cursă!   

 Comisar-șef Magda MIREA – Direcția Generală Anticorupție 

Profesorul pe care l-am cunoscut în 

2004 a îmbrăcat haina unui prieten ex-

traordinar, cu care îmi face mare plăcere 

să schimb o vorbă și care, de fiecare da-

tă, îmi aduce aminte de importanța lim-

bilor străine. Întotdeauna când vorbim 

mă mobilizează să continui ceea ce am 

început în clasă, să fac exerciții sau să 

urmăresc știri în limba germană. Într-o 

oarecare măsură, reușește! 

Acesta este motivul pentru care, în 2017, 

am revenit cu mare plăcere la un curs de 

limbă germană. De aceea, din punctul 

meu de vedere, mi-ar plăcea ca profeso-

rul Iana să fie clonat, căci mulți cursanți 

ar învăța această limbă cu/de drag. În 

2017 m-am bucurat să văd că, alături de 

ea, există încă un profesor care îi calcă 

pe urme, Irina Călinescu. 

Comisar-șef Anda GOANĂ—IGPR 

În acest scurt mesaj vreau să adresez sincere mul-

țumiri doamnei profesor comisar-șef de poliție 

Iana Aurelia, din cadrul ISOP, pasionată de limba 

germană, care ne-a insuflat și nouă această pasiu-

ne, eu care credeam că in viață doar limba engleză 

e utilă, iar ca să parafrazez în versuri : 

 

,,Mai ieri descopeream pas cu pas tainele limbii 

germane, 

Mai ieri descopeream dulceața cuvintelor nedeslu-

șite, 

Mai ieri răscoleam misterul unei pagini dintr-o 

carte, 

Mai ieri eram elevii dumneavoastră, mai ieri...” 

 

Subcomisar de politie  

Ing.  Gabriel STUPU  

Direcția Administrare pentru  

Comunicații și Tehnologia Informației 



F O R U M  I S O P  

Doamna Aura Iana este o profesionistă și o perfecționistă. 

Surprinde cu mare finețe fiecare detaliu, are un caracter 

frumos, vine întotdeauna cu răbdare și mult bun simț în 

sprijinul tuturor inițiativelor profesionale. Știe foarte bine 

să comunice și reușește cu mult tact și delicatețe să-i capa-

citeze la maxim pe ceilalți. Îi mulțumesc pentru că m-a 

făcut să mă simt ca într-o adevărată echipă de specialiști 

ori de câte ori îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ne-a adus 

împreună. 

De asemenea, mulțumesc colectivului redacțional al Revistei 

„Forum ISOP” pentru că ne oferă prilejul de-a afla mereu as-

pecte noi. Este o publicație cu un impact pozitiv, materialele 

sunt bine scrise iar aspectele redate sunt bine punctate. Te aju-

tă să te orientezi și să culegi informații pe care ulterior să le 

valorifici în funcție de necesități. Aduce multe beneficii atât pe 

plan personal cât și profesional, servește drept ghid în alegerea 

cursurilor de pregătire viitoare. 

 

Subinspector de poliție Mariana BIȘA, 

Direcția Control Intern, 

IGPR 

În 1994 am venit la Școala Militară de Perfecționare 

din Olteniței cu gândul că e momentul să intru în 

rând cu... lumea civilizată și să învăț limba engleză, ca 

la carte. Îmi amintesc că aveam două doamne profe-

soare, de vârste diferite, fiecare cu șarmul, stilul și 

metodele proprii. Curiozitatea tuturor celor 14 cur-

sanți era, în momentul în care locotenentul Iana a 

apărut în clasă, cum va reuși să ne facă pe toți (și noi 

14 la fel de diferiți) să rezonăm la îndemnurile ei de a 

învăța. 

 Timp de zece luni nu mi-am mai amintit această în-

trebare, dar știu sigur că la finalul cursului aveam 

răspunsul: am învățat limba engleză fără să-mi dau 

seama, mai printr-un exercițiu, mai printr-o simulare 

tipic polițienească, mai printr-un cântec... Cert e că 

locotenentul Iana ne-a păcălit: bit by bit și step by 

step am reușit să învăț cât n-am învățat în toate orele 

de engleză din școală. 

 Peste ani, în secolul următor, am revăzut-o pe doam-

na comisar-șef de poliție Iana tot aici, la ISOP: la fel 

de jovială, răbdătoare, poate puțin mai... experimen-

tată, dar cu siguranță aceeași profesoară pasionată și 

motivantă pentru elevii ei. Am realizat, în timp ce 

vorbeam la o cană de cafea, că satisfacția cea mai 

mare a unui profesor nu o reprezintă altceva decât 

certitudinea că vorbele lui au fost înțelese și au rămas 

în mintea elevului, că vocația este mai puternică de-

cât orice stimulare materială și că a job well done se 

obține alături de o echipă profesionistă.  

colonel (r) Marian BORDEAS 

IPJ Călărași 

Era prin 2007. Eram încadrată la Inspectoratul General 
pentru Situații de Urgență când am primit oferta ISOP 
pentru cursuri de limbi străine. Pe atunci lucram în servi-
ciul de relații internaționale și aveam de gestionat, printre 
altele, relațiile de cooperare cu structuri similare din Ger-
mania. Așadar, alegerea a venit de la sine: am solicitat 
înscrierea la cursul de inițiere în limba germană. Experien-
ța a fost atât de intensă, încât vă spun sincer că am insistat 
ulterior să particip și la cel de perfecționare. De ce? Ce a 
reprezentat pentru mine această experiență intensă? Pe 
scurt, e vorba despre ceea ce mi-a rămas de fapt în suflet, 
și nu neapărat în minte (adică gramatica chinuitoare și 
vocabularul de-a dreptul cumplit).  Mi-a rămas în suflet un 
om care era tot timpul „prezent”, atent la ceea ce vrei și la 
ce ai tu nevoie. Doamna comisar-șef Aurelia IANA. M-a 
uimit atitudinea absolut altruistă vis-a-vis de clasă, de 
fiecare dintre noi, fiindcă era evident că omul din fața 
noastră nu-și precupețea efortul propriu pentru a ne oferi 
informațiile pe care le ceream exact sub forma în care le 
ceream și ne erau mai simplu de asimilat. Una peste alta... 
nu mai era școală... era o experiență de învățare completă. 
Era un mod nou și absolut eficient pentru ca adulții să 
poată asimila cunoștințe.  

 Trecând de aspectele  profesionale, adică ceea ce am învă-
țat efectiv de-a lungul cursului, am hotărât să-mi mai însu-
șesc ceva: exemplul personal al doamnei profesor: acela de 
onestie, decență, normalitate și respect de sine.  

E inutil să mai descriu atmosfera din clasă, relațiile de 
prietenie care s-au legat de la sine, dar mai ales faptul că în 
timpul acesta am început să-mi conturez o imagine asupra 
a ceea ce presupune activitatea MAI, ca întreg, având în 
vedere că aveam colegi din aproape toate structurile MAI, 
iar pentru mine erau primii ani de activitate.  

 Asta numesc eu o experiență intensă. Așa cred că trebuie 
să fie o sesiune de pregătire pentru niște oameni dintr-un 
mediu profesional atât de eterogen. Acesta a urmat să fie 
termenul meu de comparație pentru toate cursurile ulteri-
oare la care am participat. Și cui se datorează toate aces-
tea? Unei strategii fabuloase la nivelul instituției, unui 
ordin inovativ de pregătire a personalului sau poate unor 
indicatori de performanță reformulați în concordanță cu 
politicile strategice la nivel european?  Știu... zâmbiți... De 
fapt, ca în absolut orice domeniu, totul se datorează unui 
OM. 

Maior Valentina PRODAN,  
Serviciul de Telecomunicații Speciale 



 Grafică realizată de  

 Aurelian Iulius ȘUȚĂ 

Locul de naștere al lui „Merge și-așa” se află undeva, în 

adâncurile istoriei. Este foarte probabil că unul dintre cnejii 

care au avut mult de furcă în timpul năvălirilor tătarilor i-a 

cerut unui oștean o săgeată. Ale sale se terminaseră și tăta-

rul se apropia în goana calului, cu un aer ostil. 

Oșteanul îi dădu cneazului o săgeată tocită, cu penajul jumu-

lit. 

– Păi e boantă! se sperie cneazul. Ce să fac cu asta? 

– Lasă, Măria Ta, îi replică liniștit oșteanul, merge și-așa! 

Tătarul e om viclean, dar cu o constituție fizică prea puțin 

competitivă... 

Cum ostilitatea de pe chipul călărețului se deslușea din ce în 

ce mai bine, cneazul se hotărî iute. Puse boanta în coarda 

arcului (nici arcul nu se prezenta mai bine), se opinti și tra-

se. Deși îl ochise chiar în inimă, tătarul se apropie liniștit și-i 

arse cneazului o mamă de bătaie. 

„Merge și-așa!” a devenit sinonim cu milenara ingeniozitate 

românească. Ai o mașină nemțească de-făcut-nu-știu-ce, 

care trebuie să funcționeze la nu-știu-ce-parametri. Habar   

n-avem de ce, nu se pot asigura parametrii cu pricina. Un 

maistru isteț aduce piesa de schimb salvatoare, pe numele ei 

„mergeșiașa”. (N-o s-o 

găsiți în niciun cata-

log; deocamdată.) 

„Mergeșiașa” este 

montată și mașina 

nemțească pornește 

zbârnâind. 

Sau: 

Trebuie săpat un tunel în inima unui munte. Se pornește din 

două părți, pentru o  joncțiune la mijloc, însă nu se știe cum 

ies două tuneluri în loc de unul. „Merge și-așa!” hotărăsc 

tunelarii și generoși nu mai cer bani pe cel de-al doilea. 

„Merge și-așa” este colacul de salvare, este mijlocul de su-

praviețuire. Datorită lui „Merge și-așa!” unii dintre cei care 

au emigrat în străinătate, fără vreo pregătire specială, s-au 

descurcat de minune, spre invidia celor rămași în țară și 

totala uluire a străinilor. 

Pe de altă parte, pe meleagurile noastre, foarte mulți oameni 

care se plângeau că le merge rău au descoperit aplicațiile 

sociale ale lui „Merge și-așa” și o duc bine-mersi... 

Dănuț UNGUREANU 
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„Există răni adânci, greu de vindecat, care sângerează mult până să prindă coajă. 

Cuțitul, glonțul, arsura, biciul, toate astea sunt floare la ureche față de dispreț, 

singurătate, indiferență. Orice om are parte în viața lui de astfel de plăgi, o dată 

sau de mai multe ori și rămâne cu felurite cicatrici care-i amintesc, în serile ori 

insomniile de aduceri aminte, prin ce-a trecut”. 

Nu ai cum să nu îndrăgești acest autor! Dacă au existat momente în viață cărora 

nu ai reușit să le dai o definiție, dacă, accidental, ai fost pus într-o situație stânje-

nitoare și  gândul îți zboară obsesiv la „cum ar fi fost dacă”, ori dacă îți imaginezi 

că ești singurul sufocat de persoane imposibile, atunci este musai să citești 

„Conspirația femeilor”, scrisă de Dănuț Ungureanu.  Dacă aș fi fost psihiatru, si-

gur aș fi recomandat minimum zece pagini pe zi din această carte. Cei care își 

doresc o doză-șoc sunt invitați să o citească integral. 

Mărturia autorului la lansarea volumului ne confirmă cele spuse: „Scriind Conspi-

rația femeilor, o satiră la adresa exceselor de toate felurile, m-am împăcat cu mi-

ne și am înțeles extraordinara importanță a neseriozității. Aplicată în doze mici, 

ca veninul de albine, te ajută să te imunizezi 

împotriva încrâncenării, să-ți păstrezi mintea 

întreagă.”  

Prezentul curs-compendiu masteral în psihologie judiciară și victimologie este, deo-

camdată, prima lucrare în materie în perimetrul universitar academic românesc.  

Datorită faptului că actualitatea, realismul și pragmatismul lucrării rezultă din experi-

ența practică și documentarea personală a autorilor, aceștia înțeleg să o protejeze prin 

exercitarea drepturilor intelectuale.  

În acest sens, recomandăm responsabilitate, eleganță și decență în utilizarea conținu-
tului și formelor de preluare a informațiilor pe care prezenta operă le conține, orice 
demers în acest sens făcându-se exclusiv cu acordul colegial al autorilor.   

„Obișnuiam să ne po-

reclim, să glumim, să 

ne comportăm nor-

mal. Cu toate că lu-

cram și trăiam într-un 

mediu, într-un dome-

niu al anormalului: 

crima. De fapt, mi-

măm normalitatea 

pentru a rezista în fața 

a ceea ce pentru oa-

menii ceilalți – oa-

meni normali – este 

cu totul de neaccep-

tat”. 

Cum ar fi putut să onoreze mai fru-

mos Ziua Poliției Române decât 

lansând o carte despre cariera sa 

trăită în totalitate la… Poliție? Este 

vorba despre colonel în rezervă Dan 

Antonescu, fostul șef al Serviciului Omoruri din Poliția 

Capitalei.  Mândru de meseria sa, autorul sondează adânc 

în trăirile judiciariștilor, în special când se confruntă cu 

asasinii. Intitulată, sugestiv, „Viața la omoruri”, cartea 

este o înlănțuire de fapte reale petrecute într-o perioadă 

foarte încărcată cu asasini odioși. Este un roman polițist 

după o poveste reală, autorul se află mereu în mijlocul 

evenimentelor și descoperim, alături de el,  o serie întrea-

gă de secrete în rezolvarea cazurilor dificile.  

Colonelul în rezervă ne 

explică chiar din primele 

rânduri cum a apărut ideea 

romanului-document: 

„Această carte s-a născut 

dintr-o obligație morală 

față de oamenii care mi-au 

fost alături. Ca o obligație, 

dar și ca o dorință de a-i 

readuce în memoria tutu-

ror pe cei care nu mai sunt 

și care au însemnat foarte 

mult, atât pentru mine și 

pentru colectivul excepțio-

nal din care am făcut par-

te, cât și pentru cei ce au fost salvați sau parțial răzbunați 

datorită muncii și priceperii noastre. Într-un astfel de co-

lectiv înveți nu doar să fii polițist adevărat, ci și să fii om”. 

Pagină realizată de Lucia TOCACI și Cătălin Gabriel PUȚ-BUTOI 



Fascinația de care se „bucură” din ce în ce mai mult personali-
tatea psihopatică a „serial killer-ului” în spațiul investigației 
științifice pe de o parte, cât și încurajatoarele încercări în ma-
teria „profiler” a unor talentați psihologi și criminaliști, pe de 
altă parte, ne fac să trecem în revistă, într-o abordare sinteti-
că, o serie de opinii de specialitate cu suport în propriile noas-
tre experiențe, confirmate în parte de literatură criminologică 
anglo-saxonă. 

 

Explicații etiologice de natură psihanalitică în moti-
vația criminală la serial killer. 

 

Opinând pentru definirea crimei în serie ca „reprezentând 
uciderea de victime disparate în timp, de la zile, săptămâni 
sau chiar luni între ele, comise cu relativ același mod de ope-
rare și de către același autor, în funcție de determinările 
pulsionale imprevizibile ale dicteului său genetic activate 
conjunctural”, vom consideră că: 

Procesul repetitiv este posibil a fi explicat la criminalii în serie 
prin defectarea instinctualității de tip sexual în sensul formă-
rii unui mecanism repetitiv (bioinstinctual), hormonal consti-
tuțional, care presează ciclic, determinând tensional orienta-
rea sexuală catharsică în direcția violului cu suprimarea vieții 
și pe care episodic, psihopatul sexual, deși o conștientizează 
critic, nu o poate controla, deturna sau stăpâni (motiv pentru 
care faptele sale sunt săvârșite cu intenție directă, prevederea 
rezultatelor socialmente periculoase, făcându-l deplin respon-
sabil).  

În sprijinul acestor realități constatate de noi cu prilejul pro-
priilor noastre investigații, găsim excelentă exemplificarea 
autorilor americani Robert K. Ressler și Tom Shachtman care, 
în lucrarea mai jos citată, se referă la mesajul disperat al cri-
minalului în serie William Heirenes, student al Universității 
din Chicago, care cu rujul uneia dintre victime, scrisese pe o 
oglindă: „Pentru numele lui Dumnezeu, arestați-mă până nu 
mă apucă din nou. Nu mă pot abține!” Cât tragism! 

Înțelegerea motivației criminale și mai ales orientarea predic-
tivă (din păcate nu și cu certitudine previzibilă) este totuși 
extrem de utilă în identificarea și capturarea urgentă a serial 
killer-ilor ca aceștia să comită din nou o infracțiune. 

De aici importanța de excepție a identificării amprentei psiho-
comportamentale în baza căreia se desprind știința și arta în 
materie căci, din experiențe proprii confirmate integral de 
școala anglo-saxonă, o mare parte a efortului trebuie canalizat 
spre înțelegerea motivației criminalului pentru că, „cei care 
nu ucid pentru bani se deosebesc fundamental de ceilalți asa-
sini. Ucigașii și violatorii nu caută profilul, ei caută dimpo-
trivă, un fel de plăcere perversă fără doar și poate, dar pe 
care am putea să o înțelegem”. 

Un serial killer este permanent motivat (se află sub presiune 

tensională orientată sexual) de frustrație repetitivă, el rămâne 
mereu în deficit catharsic insuficient pentru că, de fiecare 
dată, crima cea mai recent finalizată nu reușește să-i satisfacă 
în întregime fantasmele (acest „deficit hedonic” retensionează 
relația individului în sfera sexual motivațională, în sensul că, 
din acel moment acesta proiectează o nouă faptă, jocul fantas-
melor fiind orientat către obținerea, de această dată – în pro-
iecția sa – a catharsisului deplin). Exemplu: „La naiba, am 
omorât-o prea repede. Nici nu am avut timp să profit. Tre-
buia s-o torturez mai mult, așa ar fi trebuit să fac, trebuia să 
o sodomizez... etc.” Cultivat de asemenea gânduri, ucigașul își 
anticipează deja următoarea victimă, care de această dată va fi 
percepută și mereu iluzoria proiecție a făptuitorului serial 
killer, de a-și apropia realitatea criminală de propriile-i fan-
tasme. 

Profil de personalitate și mod de operare la serial 
killer-ul de tip organizat (de regulă psihopat sexual – 
crime comise cu premeditare) 

Capacitate de adaptare și improvizație excelente (de regulă 
având IQ peste medie); 

Posedă joc actoricesc (în copilărie a fost un copil problemă, 
obraznic, agresiv, cu preocupări sexuale precoce etc); 

Caută compania altora, în grup este în largul său; 

Manifestă atitudini provocatoare, sfidătoare, de regulă are 
servicii care cer calificare, dar pe care le părăsește repede din 
cauza atitudinii sale conflictuale și revendicative; 

Nu interiorizează complexe de inferioritate (subapreciază sau 
sfidează poliția și pe experții psihologi, crezându-se superior, 
inteligent și abil); 

Dezvoltă simptomatologie de tip paranoic, seducător, persua-
siv, creează legende credibile); 

De regulă are relații multiple, dar puțin durabile, cultivate în 
zona hedonist-perversă, chiar masochistă pe suport sexual 
erotic; 

În relațiile interpersonale este disprețuitor (toți sunt niște 
incapabili și se coalizează împotriva sa, el este singurul com-
petent și are soluții la toate – lăudăros, leneș și mitoman, dis-
pune de posibilitatea de mișcare având o mașină bine îngriji-
tă); 

Se adaptează ușor circumstanțelor situaționale; 

Își exteriorizează ușor trăirile și sentimentele; 

Se proliferează ca personalitate de tip „pinotelian”, insensibi-
lă, egocentrică, imorală și agresiv-excitabilă (fără simțul onoa-
rei, rușinii și sentimentului de milă, remușcare); 

Prof. univ. dr.  Tudorel Butoi –  

psiholog clinician principal –  

specialist în expertiza psiho-legală  

și în tehnica poligraf 
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Capabil de a-și perfecționa crimele în 
timp conform propriilor fantasme (trusa 
premeditării mai totdeauna prezentă – 
plasturi, sfori, cătușe, cagulă, basma de 
acoperit fața, armă, cuțit etc); 

Câmpul faptei exprimă o logică, mod de 
operare structurat, organizat, repetabil, 
gândit, premeditat, menit a asigura suc-
ces, satisfacție; 

În mod obișnuit, odată violul consumat, 
victima, dacă este lăsată în viață sau 
dacă scapă, va purta groaza în suflet, iar 
amenințările cu moartea îi va paraliza de 
regulă, orice inițiativă a denunțării; 

În violul urmat de moartea victimei, 
urmele sunt șterse, cadavrul este depla-
sat de la locul faptei și ascuns sau dis-
trus (combustie, macerare, etc); 

Își aduce arma proprie și nu o lasă la 
locul faptei după o crimă; 

Șterge urmele în câmpul faptei 
(amprente, sângele de pe haine sau po-
dele, urmele de pași, dezbracă victima, 
își ascunde sau distruge hainele, o de-
personalizează, ascunde cadavrul, etc.); 

Urmărește în mass-media efectele cri-
mei (lasă uneori bilete la locul faptei, 
modifică locul faptei – locul unde a fost 
găsit cadavrul nefiind întotdeauna și 
locul unde a fost comis omorul – acti-
vează răspunsurile provocării sinelui și 
fantasmelor – catharsis-ul vânătorului); 

Strâns legat de fetișuri – bijuteriile, ob-
iectele cosmetice – sunt oferite antura-
jului feminin apropiat – amante, priete-
ne, surori, mamă etc; 

Violează și torturează victimele înainte 
de a le ucide (în crimele cu mobil sexu-
al), motivația fiind că psihopatul sexual 
(de regulă semiimpotent) când își loveș-
te, strangulează, înțeapă, martirizează 
victima, trăiește sentimentul depășirii 
impotenței, nemaitrăind frustrarea inca-
pacității de a o poseda; 

În mixtură cu sadismul, gemetele, țipe-
tele, implorările acesteia, pe fondul ne-
putinței de a riposta, îi exacerbează in-
stinctul dominator de manipulare și 
depersonalizare a victimei; 

Deseori crima apare și pe fondul unor 
traume personale exacerbate: concedi-
eri, abandonare de către iubită etc; 

Suprimarea vieții victimelor se face lent, 
apare „tortura” cu manevre de tip per-
vers sexual (sex oral, anal etc); 

Împotrivirea victimei declanșează raptu-
sul brust afectiv-violent cu lovituri mor-
tale. 

Profil de personalitate și mod de 
operare la serial killer-ul de tip 
dezorganizat (de regulă psihotic – 
crime comise spontan, imprevizi-
bile, cu atac surpriză) 

Capacitate de adaptare și improvizație 
săracă (de regulă având un IQ sub me-
die); 

Stângaci, poate intra în panică sau chiar 
blocaj (paralizie) comportamental, stâr-
nind imediat suspiciunile anturajului și 
pe cele ale investigatorilor cu intuiție și 
simț psihologic; 

De regulă se deplasează pe jos distanțe 
lungi sau apelează la mijloace de trans-
port; 

Incapabil de a-și perfecționa modul de 
operare în timp, acționează stereotip; 

Dacă posedă autoturism, acesta este 
murdar, neîngrijit, cu interior dezordo-
nat (expresia personalității dezorganiza-
te a autorului); 

Face munci necalificate și își păstrează 
cu greu slujbele; 

Trăiește singur sau cu vreo mătușă, 
unchi sau altă rudă; 

Activitatea socială, inserția profesională 
și relația de cuplu sunt sub semnul eșe-
cului; 

Slab școlarizat, instruit și educat, intro-
vertit (cuminte, docil); 

Trăiește în izolare, crima apărând mai 
degrabă ca o consecință a evoluției unui 
mental dezorganizat; 

Nu este în stare de empatie și de exterio-
rizare verbală a emoțiilor permanent 
refulate (de aici și incapacitatea sa de a 
fi permeabil psihoterapiilor de corecție, 
fiind incapabil de exerciții defulatorii 
prin exteriorizarea verbală a frământări-
lor, tensiunilor și trăirilor); 

Uneori, criminalul dezorganizat proiec-
tează asupra sa o imagine de sine defor-
mată) handicap, mizerie fizică, indecen-
ță economică), fapt care-l face să refuze 
societatea și să o nege în ură și revoltă); 

Câmpul faptei este neinteligibil, pare 
lipsit de logică și incoerent; 

Nu-și premeditează (organizează) acțiu-
nile, atacul este brusc, spontan; 

Victima este aleasă la întâmplare, de 
regulă din habitatul imediat, de foarte 
multe ori victima se și apără; 

Criminalul depersonalizează victima (o 
ignoră sau o disprețuiește), îi acoperă 
fața, i-o mutilează, o distruge; 

Pe cadavru apar semnificații cu simboli-
că sexuală – agresarea, mutilarea zone-
lor sexuale; 

De regulă nu vine pregătit cu arma în 
câmpul faptei (la el „trusa de viol” fiind 
absentă), iar dacă totuși vine cu ea, o 
abandonează în câmpul faptei; 

Lasă foarte multe urme în câmpul faptei, 
scotocește, răstoarnă, răvășește aparent 
fără logică, calcă în sânge, se mânjește 
pe haine, abandonează arma crimei, își 
însușește obiecte banale, cu semnificație 
bizară sau infantilă, pe care le abando-
nează ulterior (expresia minții sale dez-
organizate); 

Haosul comportamental se traduce prin 
expresia scenei crimei, amprenta psiho-
comportamentală a personalității făptui-
torului, „haosul său mental”; 

Cadavrul este lăsat la vedere prezentând 
multiple leziuni fără logică aparentă, 
dispuse preponderent în zonele sexuale: 
mutilări, mușcături, eviscerări, intromi-
siuni de obiecte, etc.; 

Locul faptei (descoperirea cadavrului) și 
locul crimei (locul suprimării vieții) de 
regulă coincid; 

Poate păstra bucăți, segmente de cada-
vru sau îmbrăcăminte a victimei (posesii 
bizare); 

Hainele pătate de sânge nu sunt spălate 
sau curățate, sunt aruncate neglijent în 
debarale, magazii sau sunt lăsate la ve-
dere; 

Își violează victima după ce îi suprimă 
viața; 

Suprimarea vieții se face rapid, epileptic, 
cu lovituri dure, repetate, de regulă în 
zona craniană sau sugrumări cu forța 
brațelor; 

Nu îl interesează evoluția ulterioară a 
evenimentelor, cercetarea scenei crimei, 
derularea anchetei judiciare sau reflecta-
rea în mass-media. 

Identificarea. Capturarea. Probați-
unea. (De unde poate proveni?!) 

Tipul organizat – indici orienta-
tivi. 

Poate proveni din familii permisive 
(trăind sentimentul că poate să facă to-
tul, orice îi este permis – superficialita-
te); 

Provine din rândul bănuiților care co-
munică ușor, dezinhibați, fără bariere, 
cu un bun coeficient empatic, duplicitar 
și cameleonic (cu antecedente în infrac-
țiuni mărunte); 

Provine din rândul bănuiților cu farmec 
personal, apți să câștige încrederea victi-
melor; 

Poate proveni din familii destrămate, 
mama tolerantă, tatăl absent și cantonat 
în exercițiul autorității, despărțiți în 
fapt, concubini sau divorțați, etc. 

Tipul dezorganizat – indici orien-
tativi. 

Poate trăi în familii indecente economic, 
tatăl (ca autoritate) având slujbe nesigu-
re; 

Poate fi identificat în familii cu un pro-
nunțat grad de violență domestică, fiind 
supus frecvent unor violențe, pedepse 
corporale și umilințe; 

Poate fi identificat din rândul persoane-
lor izolate, cu experiențe personale și de 
cuplu eșuate; 

Poate să fi avut în antecedente infracți-
uni ca: furturi mărunte, distrugeri, etc. 

 

Identificarea și probațiunea se funda-
mentează pe cercetarea la fața locului, 
investigații, percheziții și jocuri operati-
ve: 

se caută elemente caracteristice trusei 
de viol: legături, plasturi, cagule, cătușe, 
spray-uri paralizante, arme, etc.; 

se caută și se cer explicații justificate 
asupra unui obiect cu valoare simbolică 
(fetișuri), bijuterii, vestimentații, lenje-
rie, poșete, cosmetice, peruci, etc.; 

se investighează cercul de prieteni, rude 
(mame, surori, amante, soții), cerându-
se explicații ale provenienței unor bu-
nuri primite cu titlu de cadou sau vân-
dute (ceas, bijuterii, cosmetice, etc.); 

se caută caiete, jurnale, cărți, articole 
sau fotografii de cuplu; 

se intră în memoria calculatoarelor, 
golindu-le informația – auditivă, vizua-
lă, etc.; 

se caută scotocindu-se, sacoșele, gențile 
de voiaj, geamantanele; 

se identifică obiecte de proveniență criti-
că: ceas de damă, ruj, perucă, agende, 
bijuterii, etc.; 

din experiența personală – Stroe, Puia, 
Pascu, etc – exploatând un lux de cor-
puri delicte aparținând victimelor, toate 
fiind găsite similar explicațiilor la care 
ne referim; 

se identifică articole de îmbrăcăminte 
uzuală: blugi, haine sport, fibre vegetale, 
pete (sânge, spermă, spută, fecale, etc.) 
și mânjituri; 

se ridică bilete de tren, facturi de hotel, 
note telefonice, fotografii, casete, dis-
chete, etc. 

  



Av. drd. Sorin ARDELEAN 

Argument : Am citit revista FORUM ISOP în-
că de la primul număr, căutând printre rândurile sale 
oglinda conștiinței, oglinda realității, pe care dorim s-o 
exprimăm în cuvinte. Este acea realitate care ne face să 
simțim într-un anume fel lumea, ne face să gândim dife-
rit.  

Pentru că în profesia mea de avocat am simțit, în 
permanență, că pot împărtăși din experiență colegilor 
polițiști, vă invit să inaugurăm o rubrică, al cărei conți-
nut să abordeze controversata problematică din dome-
niul juridic. 

Adevărul, ca și concept, este o categorie filosofică, care 
exprimă realitatea obiectivă, dar, din punct de vedere po-
lisemic, poate însemna și „drept”, „just” sau „corect”.  

Termenul de „inechitate” exprimă „nedreptatea”, opusul 
„adevărului” sau al „dreptății”.  

Am făcut această scurtă digresiune în scop introductiv, 
pentru a înțelege cât mai exact semnificația dreptului la 
apărare. 

Normele CEDO consacră acest drept la apărare, ca o 
valoare ce rezidă în drepturile fundamentale ale omului 
(art.6, pct. 3, lit. c ), prin care se arată ca orice persoană 
poate să se apere ea însăși sau să fie asistată de un apără-
tor ales de ea sau din oficiu. 

Constituția României garantează dreptul la apărare 
(art. 24, alin. 1), precizând că e garantat pentru toate păr-
țile și pe tot parcursul procesului prin avocat ales sau 
din oficiu (art. 24, alin. 2). 

Observăm faptul ca e un drept pe care Statul și-l asumă, 
asigurând apărarea fără nicio condiție de timp și spațiu, 
adică în toate fazele procesuale. 

Mai mult, chiar în procedurile disciplinare, cu caracter 
administrativ, acest drept se regăsește în forma abso-
lută. 

Astfel, în Legea 360/2002 (modificată și republicată) pri-
vind Statutul polițistului, în cadrul procedurii disciplina-
re, se arată că polițistului îi este garantat dreptul la apă-
rare, care constă în propunerea de probe, formularea de 
apărări și, bineînțeles, prezența unei persoane calificate, 
cu scopul de a fi asistat „pe parcursul procedurii”. 

Legiuitorul nu a precizat calitatea apărătorului sau califi-
carea sa profesională, dar principiile particulare de drept 
presupun prezența unui avocat sau cel puțin a unei per-
soane cu aceeași calificare profesională cu a celei cercetate 
disciplinar. 

Așadar, acest drept la apărare, necondiționat, se confi-
gurează, printre altele, și prin prezența și asistența profe-
sională a unei persoane, calificată să asigure apărarea.   

După cum se poate observa, această valoare fundamentală 
a drepturilor omului se asigură atât în domeniul drep-
tului penal, al celui civil, cât și în alte situații prevăzute de 
lege (cercetarea disciplinară, în domeniul eticii profesio-
nale). 

Analizând Noul Cod de Procedură Penală, din această 
perspectivă, observăm o inechitate. Și anume, dreptul 
la apărare este instituit generic (de art. 89), pentru sus-
pect și inculpat. Dar asistența juridică obligatorie 

(prevăzută de art. 90 CPP) se referă numai la anumite 
situații, respectiv când suspectul sau inculpatul este mi-
nor, în cazul în care apreciază organul judiciar că persoa-
na suspectă sau inculpată nu ar putea să-și facă singură 
apărarea sau când legea penală prevede pentru infracți-
unea săvârșită pedeapsa pe viață sau a închisorii mai mare 
de 5 ani. 

 

Aceasta se întâmplă în faza de cercetare și urmărire pena-
lă, când persoana cercetată (cu calitate de suspect sau 
inculpat) poate sau nu să beneficieze de apărător. 

Considerăm că textul de lege creează două mari inechi-
tăți:  

prima, când permite arbitrariul, adică dă voie anchetato-
rului (polițist sau procuror) să stabilească necesitatea 
unui apărător, punând în pericol conduita și poziția pro-
cesuală a persoanei cercetate,  

stabilind, fără nicio justificare, necesitatea unui apărător 
numai pentru infracțiuni unde pedeapsa e mai mare de 
cinci ani. 

 

Inechitatea este mai vădită în faza de judecată a procesu-
lui penal, unde, în mod obligatoriu, inculpatului i se asi-
gură apărător din oficiu, indiferent de natura infracțiunii 
și mărimea sancțiunii. (art. 361, alin. 4 CPP) 

     În condițiile prezentate anterior, deducem două inechi-
tăți: 

- lipsa apărătorului pentru suspect/inculpat în faza de 
urmărire penală, pentru infracțiuni pentru care sancțiu-
nea penală e mai mica de 5 ani. 

- liberul arbitru cu privire la asigurarea apărării în cazul 
în care organul judiciar apreciază că suspectul/inculpatul 
și-ar putea face singur apărarea. 

 

Caracterul discriminatoriu al Legii penale se regăsește și 
prin compararea garantării dreptului la apărare în 
faza urmăririi penale spre deosebire de faza de judecată. 
În faza de judecată este obligatorie apărarea în orice 
situație pentru inculpat, pe când în faza de urmărire pena-
lă este facultativă, generată de excepții.  

Consecințele sunt ușor de sesizat, deoarece persoana cer-
cetată de organul judiciar și lipsită de apărare este la 
„dispoziția” strategiei anchetatorului, adică la același liber 
arbitru, care nu va conduce în mod necesar la aflarea 
„adevărului” (scopul procesului penal).  



F O R U M  I S O P  

Prezentăm două decorații ce au fost conferite, în 
1918, unor polițiști români care s-au distins pentru meri-
te deosebite în Primul Război Mondial și în îndeplinirea 
sarcinilor de serviciu: Medalia „Virtutea Militară de Răz-
boi”, clasa a II-a (Muzeul Național al Pompierilor, inven-
tar nr. 620), primită de Popilian Ion, subcomisar de poli-
ție clasa I, pentru vitejia și îndârjirea cu care în mod be-
nevol a luat parte la luptele ce s-au dat pentru apărarea 
orașului Târgu-Jiu la 14 octombrie 1916; Ordinul „Crucea 
Regina Maria”, clasa a III-a (Muzeul Național de Istorie a 
României, inventar nr. 148929), primit de Mărgărit Ni-
colae, comandant de sergenți, pentru munca fără preget 
și devotamentul cu care a contribuit la aprovizionarea 
celor necesare copiilor orfani în 1917 și de Pavelescu  
Gheorghe, agent special, pentru concursul dat operelor 
de binefacere ale Maiestății Sale Regina Maria în 1916-
1917. 

I. Medalia „Virtutea Militară” a fost instituită 
prin Înaltul Decret nr. 987 din 17 mai 1872, pentru a răs-
plăti pe sergenții care au avut un serviciu neîntrerupt de 
12 ani, precum și spre a recompensa faptele meritorii de 
curaj și devotament ale militarilor. Avea două clase: clasa 
I „de aur” și clasa a II-a „de argint”. Pentru a nu se con-
funda decorația conferită pentru fapte de arme pe câm-
pul de luptă cu cea dobândită pe timp de pace, prin Înal-
tul Decret nr. 2698 din 25 octombrie 1880 s-a instituit o 
nouă formă a acestei distincții numită Medalia „Virtutea 
Militară de Război”. 

Medalia „Virtutea Militară de Război” clasa a    
II-a era sub formă de cruce labată (cu brațele concave), 
cu marginile mate și ușor înălțate, mijlocul lucios, având 
între brațe o cunună rotundă, mată, din frunze de stejar, 
iar în centru un medalion rotund cuprinzând, pe avers, 
efigia lui Carol I și legenda  cu numele și titulatura sa (* 
CAROL I. DOMN AL ROMÂNIEI), iar pe revers, pe 
două rânduri, denumirea decorației: VIRTUTE / MILI-
TARA. Panglica era roșie, bordată albastru și se prindea 
de cruce printr-un inel mic, rotund. 

II. Ordinul „Crucea Regina Maria”, insti-
tuit la 15 martie 1917, a fost conferit militarilor și 
civililor care s-au distins în serviciul sanitar atât 
în Primul, cât și în al Doilea Război Mondial sau, 
pe timp de pace, persoanelor care s-au remarcat 
la îngrijirea bolnavilor în timpul unor epidemii. 
Ordinul avea trei clase, dintre care, în cazul de 
față, a fost acordat doar cel din clasa a III-a din 
bronz. 

Distincția avea forma unei cruci gamate, 
stilizate, având gravată pe avers, pe centru, cifra 
reginei Maria, „M” albastră (redată în coduri heral-
dice prin linii orizontale, paralele, plasate la egală 
distanță între ele), încoronată  cu o coroană deschi-
să cu trei fleuroane, iar pe revers, tot pe centru, 
fiind gravat anul 1917. Panglica era portocalie și se 
prindea de cruce printr-un anou. 

Dr. Laurențiu-Ștefan SZEMKOVICS 



„A fost odată ca niciodată...” Acesta este începutul oricărei 
povești. Povestea povestită, povestea poveștilor, povestea 
așteptată și răsașteptată (precum Penelopa îl așteaptă pe 
Ulise), cea care ne învață că totul s-a întâmplat, în veac, și 
că este etern re-trăit, re-povestit, ca într-o „carte a cărți-
lor” sau, de ce nu, ca într-o recapitulare, o lecție de învă-
țat și de repetat celor mici și celor mari. 

Vasile Lovinescu, critic, dramaturg, filosof și ezoterist (fie 
intuitiv, fie specializat într-ale scrisului și cititului), oferă, 
în Interpretarea ezoterică a unor basme şi balade popu-
lare româneşti, apărută la editura Cartea Românească, în 
anul 1993, o nemărginită contemplare a orizontului litera-
turii române, de la izvoarele sale, folclorice, romantice, 
până la orice alte interpretări posibile din viitor, o cheie a 
interpretărilor, a simbolurilor, potrivit principiului literar-
estetic enunțat, de exemplu, de Ion Pillat, unul dintre finii 
traducători și deținători de 
bibliotecă din România: 
principiul de „tradiție și lite-
ratură” (a se vedea lucrarea 
cu același titlu, apărută la 
editura Casa Școalelor, în 
anul 1943). Ideea de 
„tradiție” îngemănată cu 
„modernitatea” este teore-
tizată și aplicată în creația 
lui Ion Pillat. „Toate-s vechi 
și nouă toate”, spune, în 
Glossă, Mihai Eminescu. 

 

Refacerea scenei simbolice, 
didactice, sau a ceea ce 
învățăm, este în lectură: 
”hypocrite lecteur, mon 
semblable, mon frere”, își 
apostrofează, jovial și, în 
aceeași măsură, dezabuzat, 
Baudelaire cititorii... Noi, 
cititorii noi și vechi, cititorii 
vechi și noi, noi înțelegem la 
ce se referă autorul, dar, 
adesea, nu arătăm că îi înțe-
legem „referințele”. 

O pagină pe zi, o rugăciune pe zi, o frază pe zi, citită sau 
rememorată, este un Bildungsroman (în limba franceză 
se poate spune: roman d’apprentissage, roman de forma-
tion, roman d’éducation, deși traducerea nu are prestigiul, 
forța expresiei germane). Este o propunere pe care mi-o 
fac mie. (În limba franceză, atât pentru „propunere”, cât și 
pentru „propoziție” – „frază”, se poate folosi același cu-
vânt: ”proposition”.) Îmi propun să mă redescopăr, prin 
mijloacele care îmi sunt oferite și pe care le disprețuiesc 
adesea (se méprendre), prefăcându-mă că nu le înțeleg, 
dar de care mă pot servi, ca de niște umili și iluștri servito-
ri: cărțile. 

Într-un fragment din Le Tour du monde en 80 jours 
(Ocolul Pământului în 80 de zile), una dintre cele mai 
cunoscute cărți scrise de Jules Verne (și interpretată la 
cinema, la teatru, în sala de curs), regăsim acest fragment 
(Ed. Ion Creangă, Colecția „Jules Verne”, nr. 2, traducere 
de Radu Tudoran, 186 pag.): 

 

„Îndrăzneața răpire izbu-
tise. Chiar după o oră, 
Passepartout încă mai 
râdea de isprava sa. Sir 
Francis Cromarty îi strân-
sese mâna descurcăre-
țului flăcău. Stăpânul 
său îi spusese: 
«bine!», ceea ce, în 
gura acestui gentle-
man, echivala cu 
cea mai înaltă aprobare. La aceasta, Passepartout răs-
punsese că toată cinstirea se cuvenea stăpânului 
său”. (În original: tout l’honneur de l’affaire appar-
tenait à son maître.) [s.n.] Trebuie menționat aici fap-
tul că „răpirea” se referă la salvarea unei tinere femei care 
fusese condamnată la moarte pentru că soțul ei, cu care 

fusese obligată să se căsă-
torească, murise.  

 

Un gentleman, Phileas 
Fogg, care este „stăpânul” 
lui Passepartout (simbolic, 
este „sfătuitorul”, „tovarășul 
de drum”, „interlocutorul” 
și „intercesorul”), nu risi-
pește laude, considerând 
că un om care laudă sau 
se laudă îi rănește senti-
mentele celui care a făcut 
o faptă bună. Acesta nu își 
va fi făcut decât datoria 
față de un seamăn al său 
(son semblable), iar a-l 
lăuda ar însemna a-l ex-
pune suspiciunii de act 
interesat, comis pentru un 
interes al său și nicidecum 
în interesul public. În 
textul tradus în limba 
română, traducătorul a 
folosit, pentru honneur, 
cuvântul „cinstire”. În 
limba franceză, honneur 

face parte din familia lexicală a expresiilor honnête 
(„cinstit, cinstită”, „onest, onestă”) și honnêteté 
(„cinste”, „onestitate”). De asemenea, a face o faptă bună 
este deja un privilegiu, a lăuda pe cineva pentru a fi făcut o 
faptă bună este inutil și exagerat, așadar nesincer, necin-
stit. Un simplu „bine” înseamnă, în cazul de față, o re-
cunoaștere pioasă a acelei fapte.  Așadar, omul de onoare, 
omul amabil, politicos (gentil, gentilhomme), nu laudă, nu 
așteaptă laude, nu iese în evidență.  

Omul cinstit sau omul de onoare nu poate alege decât 
l’honnêteté, el nu concepe că există și (în mod ironic: și!) 
conceptul de fourberie („viclenia”). Iată de ce există aceas-
tă frază într-una dintre comediile lui Molière: ”Parbleu ! 
monsieur, je suis un fourbe, ou je suis honnête homme ; 
c’est l’un des deux”.  (Molière, Les Fourberies de Scapin, 
acte II, scène X) – în traducere liberă : ori sunt viclean 
(hoțoman, pungaș), ori sunt om cinstit (om de onoare)! 
Nu pot fi, în același timp, și viclean și cinstit. 

Comisar-șef de poliție  

Anne-Marie ANDREI 

Profesor de limba franceză 



F O R U M  I S O P  

Cu 400 de ani în urmă, un samu-
rai a scris 20 de sfaturi care sunt 
mai actuale ca oricând! 

Musashi Miyamoto, cunoscut și 
sub numele de Bennosuke 
Miyamoto a fost cel mai cunoscut 
samurai al secolului 17, care a 
știut foarte bine cum să mânuias-
că și sabia și cuvintele. 

Cu puțin timp înainte să moară, 
Bennosuke a scris o carte, 
intitulată „Calea pe care merg 
singur”. Selectăm câteva sfa-
turi pe care le considerăm a fi 
de mare ajutor în viața de zi 
cu zi, inclusiv în epoca moder-
nă. 

ACCEPTĂ VIAȚA AȘA CUM ESTE 

Dacă îți faci griji cu privire la ceea ce se întâmplă în viitor, 
nu vei profita de prezent și te vei 
încărca cu anxietate, iar depre-
sia va pune stăpânire pe tine. 

Acceptă viața așa cum este și 
bucură-te de fiecare zi, pe rând. 

RENUNȚĂ LA DEPENDEN-
ȚE ȘI DEDICĂ-TE             
PASIUNILOR 

Obsesivitatea nu te ajută cu ni-
mic. Trebuie să înveți să faci 
diferența între pasiune și depen-
dență. Cele mai frumoase lu-
cruri în viață vin din pasiune și 
dedicare! 

NU FI IMPULSIV 

Da, este bine să îți asculți in-
stinctele, însă nu exagera! 

NU ÎNCERCA SĂ FII PER-
FECT 

Trăim vremuri în care oamenii 
dedică mai mult timp înfățișării și nu sufletului. Dedică 
timp studiului, plimbărilor și naturii, acestea sunt elemen-
tele care contează cu adevărat! 

NU ÎI PERMITE GELOZIEI SĂ PUNĂ STĂPÂNIRE 
PE VIAȚĂ 

Gelozia nu aduce nimic bun și emană energie negativă! 

RENUNȚĂ LA ATAȘAMENT 

Atașamentul duce la obsesie, iar despre acest subiect nu 
cred că mai este cazul să discutăm… 

NU REGRETA! 

Indiferent de greșeala pe care ai făcut-o, ia-o asemeni unei 
lecții învățate, nu regreta nimic, toate fac parte din viața 
ta! 

ÎNCEARCĂ SĂ NU SUFERI PREA MULT ÎN URMA 
DESPĂRȚIRII 

Da, se întâmplă să fim părăsiți, trădați sau înșelați de per-
soanele iubite. Plângi, eliberează-te de energia negativă, 
apoi mergi mai departe! Totul se întâmplă cu un scop! 

 

NU TE PLÂNGE 

Mulțumește pentru tot ceea ce ai și nu te plânge de nimic! 

NU LĂSA ATRACȚIA FIZICĂ ȘĂ ÎȚI CONDUCĂ 
VIAȚA! 

Investește într-o relație frumoasă, de iubire adevărată, nu 
într-o plăcere de o noapte... 

FII DESCHIS NOILOR OPORTUNITĂȚI! 

Acceptă orice oportunitate îți oferă viața, nu știi niciodată 
ce îți rezervă viitorul! 

NU FI SCLAVUL OBIECTELOR MATERIALE 

Nu te atașa de niciun obiect prea tare și nu îți conduce 
viața după bunurile materiale, nu ele sunt cele care con-
tează cu adevărat! 

FII ECHILIBRAT! 

Orice extremă nu este bună, așa că echilibrul este calea 
către viața frumoasă! 

INVESTEȘTE MAI 
MULT ÎN TINE, NU 
ÎN OBIECTE 

În cele din urmă, ră-
mânem cu amintiri, 
nu cu obiecte! 

NU CREDE ÎN CE-
VA, DOAR PEN-
TRU CĂ ÎȚI SPUNE 
CINEVA 

Experimentează tu, nu 
crede în ceea ce îți 
relatează alții! 

RESPECTĂ ZEII 
DAR NU DEPINDE 
DE EI! 

„Dumnezeu îi ajută pe 
cei care se ajută sin-
guri!” 

Trebuie să te ajuți singur înainte să le ceri celorlalți asta! 

NU TE TEME DE MOARTE 

„Mergi la luptă cu dorința de a muri și te vei întoarce vic-
torios!” 

Pe scurt, fii conștient că poți muri în orice moment, așa că 
profită la maximum de viață! 

NU SCOATE SABIA, DACĂ NU AI NEAPĂRATĂ 
NEVOIE DE EA 

Așadar, nu folosi arme, nu fi impulsiv pentru a te răzbuna 
fără să cugeți! 

NIMENI NU MERGE DINCOLO CU BOGĂȚII MA-
TERIALE 

Rămânem doar cu sufletul, atât! 

PROTEJEAZĂ-ȚI ONOAREA! 

Ești cel mai bun prieten al tău și îți cunoști atât plusurile, 
cât și minusurile!  

Apără-te dacă cineva te nedreptățește! 

Comisar-șef  
dr. Doru GALAN 

Instructor specialist  
Antrenor emerit 
8 DAN Ju-Jitsu 



Societatea umană contemporană are în fața ei multe provo-
cări cărora va trebui să le facă față. Globalizarea, acest de-
mers planetar, implică popoare, colectivități, forțe intelec-
tuale, politice, economice, spirituale, financiare, militare 
etc. 

Este o idee grandioasă căreia umanitatea vrea să îi facă 
față, din motive generoase de a îndepărta diferite tipuri de 
bariere care au împărțit lumea, de-a lungul istoriei, sau au 
sfâșiat-o prin războaie distrugătoare de vieți omenești și de 
valori culturale și materiale. 

În acest context planetar, se poate pune întrebarea ce rol va 
juca SACRUL în viitorul apropiat și chiar îndepărtat? 

Lumea se va strădui să înțeleagă că omul există, se naște și 
devine monumental în cosmos doar prin raportare la sacrul 
din ființa individuală care emană și determină apariția sa-
crului în colectivitate. 

Religiile lumii există! De când? De când e lumea! Ce per-
spective li se deschid în viitor? 

Lumea va trebui sa renunțe la războaie în care motivația 
religioasă să fie motorul aducător de moarte pentru semeni. 
Rostul sacrului este acela de a apropia oamenii, de a-i pune 
laolaltă pentru a descoperi binele, iubirea, frumosul, adevă-
rul, ca sensuri fundamentale ale vieții umane. 

Sărbătoarea pascală din lumea creștină vorbește despre 
Jertfa ca superlativ al iubirii, vorbește despre biruirea mor-
ții prin Învierea lui Hristos, vorbește despre eternitatea 
ființei umane și despre nemurirea sufletului omenesc. 

În toate religiile lumii, sărbătoare înseamnă dinamism, 
consum personal, dedicate celorlalți, bucurie în colectivita-
te. 

Pe măsură ce avansăm în cunoaștere, ne uităm spre cosmos 
căutând alte ființe și încercând să îl găsim pe Dumnezeu. 

Ne este urât sa fim singuri! 

Sărbătoarea pascală a creștinilor vorbește despre speranță, 
despre credința în nemurire, despre destinul grandios al 
omului de a fi copil al lui Dumnezeu. 

Învierea Domnului nu contrazice pe nimeni, nu umilește, 
nu dezamăgește, nu urăște, nu ceartă, nu alungă, nu batjo-
corește. Ea aduce lumina din cer, pentru a vorbi oamenilor 
despre curaj, despre puterea iubirii, despre iertare, despre 
frumusețea din sufletul omului care se dăruiește pe sine 
până la sacrificiul pentru ceilalți. 

Nu sunt atât de cult încât să pot spune că am găsit în lume 
ceva mai frumos decât Jertfa lui Hristos. 

De aceea cred și mărturisesc cu bucurie:  

Hristos a Înviat! 

Adevărat a Înviat! 
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