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COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ  

ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA CRIMEI 

ORGANIZATE ȘI A TERORISMULUI 

 

subcomisar de poliţie Emil COCU 

Serviciul pentru Acţiuni Speciale 

Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti 

e-mail: cocu.emil@gmail.com 

 

 

Intrarea în noua eră a revoluției industriale, medicale, 

economice, militare, de transport și informatice a deschis calea 

omenirii spre oportunități greu de închipuit acum 10-20 de ani. 

Introducerea internetului în cele mai îndepărtate colțuri ale 

lumii a creat o formă de comunicare incredibil de rapidă și 

adresată populației globului, doar la un click distanță, 

informațiile de orice fel putând fi găsite și folosite în scopul 

creării confortului de zi cu zi.  

Comercializarea pe scară largă a mașinilor și 

echipamentelor tehnologice, descoperirile recente în 

combaterea și tratarea diferitelor forme de cancer sau altor 

afecțiuni grave, obținerea unei rate semnificativ mai mari de 

succes în cazul transplanturilor, dezvoltarea comerțului cu 

produse în mediul on-line al giganților Amazon, E-Bay, Ali 

Expres, transportul de mare viteză, dezvoltarea de echipamente 

și instalații militare performante, capabile să mențină pacea în 

mailto:cocu.emil@gmail.com
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lume și să combată acțiunile violente ale diferitelor organizații 

sau state ce promovează ordinea prin teroare au reprezentat un 

salt al omenirii spre cunoaștere. 

Această revoluție a omenirii a obligat-o, în același timp, 

să intre, fără voia ei, într-o fază a creării premiselor dezvoltării 

crimei organizate și a terorismului. Ceea ce a constituit un 

progres pentru umanitate s-a dovedit a fi o adevărată cutie a 

Pandorei. Dacă, la început, omenirea a văzut oportunitățile pe 

care le oferă cunoașterea, încet-încet, a fost înțeles și răul pe 

care îl aduce odată cu ea. Pe principiul cererii și ofertei, 

poluarea, contrabanda cu organe și contrafacerea 

medicamentelor, traficul și exploatarea de ființe umane, 

clonarea, monopolul pe care giganții economici și-l doresc prin 

absorbția celor mici, conform moto-ului: „Rechinii mari îi 

mănâncă pe cei mici”, fluctuațiile burselor de pe Wall-Street, 

producerea și traficarea drogurilor de mare risc, migrația, 

contrabanda cu armament și tehnică militară, toate acestea au 

căpătat o nouă dimensiune. Într-o prezentare succintă, voi arăta 

cum intențiile bune pot influența, se pot întrepătrunde sau pot 

produce efecte negative. 

Mijloacele de comunicare de tipul telefoniei sau 

internetului sunt folosite de membrii rețelelor de crimă 

organizată și terorism ca să mențină legătura în timp real, să 

obțină informații despre țintele umane sau obiectivele 

strategice or simbolistice pe care vor să le lovească, să își facă 

cunoscute idealurile și să racoleze adepți naivi ai cauzelor lor, 

să fie folosite ca material de propagandă sau dezinformare 

pentru organizațiile sau statele recunoscute ca fiind teroriste, ce 

încearcă să își impună voința prin mijloace de opresiune. Dark 
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web-ul, interfața ascunsă a internetului, facilitează oferirea de 

servicii persoanelor cu „calități personale deosebite” (vezi 

asasinatele la comandă), a manualelor de luptă de gherilă, 

„rețete” pentru construirea de diferite dispozitive explozive sau 

incendiare, filmări cu execuții umane sau operațiuni clandestine. 

Medicamentele și echipamentele medicale sunt 

domeniul unde contrafacerea sau contrabanda cu ele a căpătat 

proporții epice. Diversitatea acestora, scumpirea serviciilor 

medicale, crearea unei exclusivități pentru unele tratamente 

consacrate sau experimentale, bombardarea cu reclame, 

sărăcirea populației și vânzarea de „vise” conform unor rețete 

miraculoase de vindecare ori întinerire au creat cadrul în care 

masele au devenit avide în a le accesa. Speculanții de câștig 

facil și rapid nu au făcut decât să exploateze slăbiciunea umană 

și să vină în întâmpinarea cererii prin punerea în vânzare a unor 

produse false sau de slabă calitate și crearea unei adevărate 

industrii de emitere a prescripțiilor medicale. 

Să vorbim despre industria alimentară, unde granița 

dintre bine și rău este incertă și în continuă remodelare? Să 

vorbim despre mâncărurile rapide pe care lumea modernă ni le 

pune la dispoziție, proclamând efectele benefice ale acestora, în 

care zecile de vitamine, minerale și alți compuși-minune vin să 

„condimenteze viața noastră searbădă și lipsită de timp”, dar 

totuși pline de compuși și formule chimice pe care doar 

profesorii de chimie au șansa de a le înțelege? Să vorbim 

despre această industrie care, ca prin farmec, ne „ajută” copiii 

să mai pună câteva zeci de kilograme de care, cu sinceritate vă 

spun, NU AU NEVOIE! Nu, nu vom vorbi acum despre acest 

subiect, dar trag semnalul de alarmă că societatea trebuie să se 
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trezească din somnul indus de însuși confortul pe care vrem să 

ni-l oferim prin naivitatea iluziei că scamele unei speranțe pot 

clădi o haină de valoare. Realitatea este că ne zbatem între 

diletantismul omului „profund și preocupat de idealuri” și 

nevoia de a ne satisface orgoliul rănit de prea multe ori, dată de 

incapacitatea de a ne conduce propria viață în stilul simplu, al 

ţăranului de odinioară, a cărui singură valoare era cinstea. 

Armamentul, echipamentele și instalațiile militare fac 

obiectul comercializării acestora, constituind, pentru unele 

state, chiar sursa principală de venit a țării. Pe lângă 

operațiunile legale, contrabanda cu acestea poate depăși de 

câteva ori valoarea celor declarate. Problema majoră nu o 

reprezintă faptul că nu sunt publice, ci motivul pentru care nu 

sunt făcute publice. Acest motiv este unul singur: sunt înarmate 

țări angrenate în conflicte militare cu alte țări, organizații de 

crimă organizată sau teroriste ori, din banii obținuți legal, sunt 

finanțate aceste organizații ilegale, ca într-un ciclu perpetuu. 

Finanțarea înarmării creează necesitatea de produse specifice 

care produc, la rândul lor, bani – bani ce sunt reinvestiți în 

cercetare militară, care ajută la producerea de crime și suferințe 

fizice ori psihice, suferințe care conduc la subjugarea omului și 

distrugerea umanismului, punând în pericol însăși existența 

umană. 

În contextul în care efectele pozitive se împletesc cu 

cele negative, a apărut necesitatea înființării și funcționării unor 

organisme internaționale care să unifice și să reglementeze 

anumite activități. Scopul declarat al acestora este protecția 

cetățenilor, a mediului și lupta împotriva actelor de crimă 

organizată și terorism, unul dintre aceste instituții fiind 
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Uniunea Europeană, cu organisme specializate în atingerea 

obiectivelor și scopului propus. Aceasta proiectează efortul 

conjugat al statelor membre; parte semnatară este și România, 

în crearea unei legislații unitare, în oferirea protecției 

cetățenilor comunitari, în stabilirea  celor mai eficiente și 

rapide măsuri în cazul dezastrelor și calamităților naturale, 

pentru prevenirea și combaterea faptelor de crimă organizată și 

terorism, pentru întărirea siguranței la granițe, combaterea 

corupției, a infracțiunilor economice, a traficului de ființe sau 

organe, a producerii și comercializării drogurilor. 

Uniunea Europeană face eforturi pentru prevenirea și 

combaterea marii criminalități, care pune în pericol grav 

climatul de siguranță al cetățenilor și al statelor, încercând 

crearea și dezvoltarea instrumentelor juridice comune de luptă 

și cooperare a statelor membre. Astfel, Tratatul de la 

Maastricht, semnat în 1992, prin „al treilea pilon”, prevede 

cooperarea în domeniul justiției și al afacerilor interne, iar prin 

Tratatul de la Amsterdam (semnat în anul 1999) se pune accent 

pe colaborarea interguvernamentală în domeniul cooperării 

judiciare în materie penală și al cooperării polițienești, creându-se 

o nouă structură: „Unitatea de Planificare a Politicilor și de 

Alertă Rapidă”, specializată în astfel de activități. 

Tratatul de la Prüm, semnat de România în anul 2005, 

pune bazele colaborării transfrontaliere, în special în vederea 

combaterii terorismului, a criminalității și a migrației ilegale, 

prin schimbul de informații între statele semnatare. Acesta 

stabilește modul de accesare a bazelor naționale ale profilurilor 

ADN, ale datelor dactiloscopice, ale datelor din registrele de 

înmatriculare a autovehiculelor, modul de transmitere a 
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informațiilor pentru prevenirea infracțiunilor de terorism, prin 

punctele naționale de contact și reglementările privind 

însoțitorii înarmați la bordul aeronavelor, portul armelor de 

serviciu, munițiilor și al obiectelor de echipament. De 

asemenea, se prevăd măsuri de combatere a migrației ilegale, 

modul de intervenție comun, măsurile ce se iau în caz de 

pericol iminent, asistență în cazul unor evenimente de mare 

anvergură, catastrofe și accidente grave, dispoziții privind 

protecția datelor. 

Politica de Securitate și Apărare Comună (PSAC), ca 

parte integrantă din Politica Externă și de Securitate Comună 

(PESC) a Uniunii Europene, stabilește cadrul pentru structurile 

politice și militare, precum și misiunile și operațiunile militare 

și civile ale UE în străinătate, iar prin articolul 42 al Tratatului 

de la Lisabona (semnat în anul 2009), s-a introdus conceptul de 

„politică europeană în materie de capabilități și armament”. 

În anul 2010, Comisia Europeană a făcut o comunicare 

către Parlamentul și Consiliul European, prin care a propus 

Strategia de securitate internă a UE în acțiune – „Cinci pași 

către o Europă mai sigură”. Această strategie prevede cinci 

obiective, precum și acțiunile specifice pentru îndeplinirea 

fiecăruia dintre ele. Cele cinci obiective sunt următoarele: 

– destrămarea rețelelor infracționale internaționale; 

– prevenirea terorismului și combaterea radicalizării și a 

recrutării;  

– creșterea nivelului de securitate pentru cetățeni și 

întreprinderi, în spațiul cibernetic; 

– consolidarea securității prin gestionarea frontierelor; 

– creșterea capacității de reziliență a Europei în caz de 

crize și dezastre. 
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România, ca parte integrantă a acestei organizații 

multinaționale, are un rol important, participând în mod activ la 

crearea și implementarea strategiilor stabilite. De asemenea, 

așezarea geostrategică a țării noastre, prin trasarea graniței de 

est a Uniunii Europene și deschiderea la Marea Neagră, 

prezintă riscurile inerente zonelor de instabilitate, existente în 

imediata apropiere a țării și implicit a UE, făcând-o vulnerabilă 

în fața atacurilor rețelelor de crimă organizată, a 

contrabandiștilor, a traficului de droguri, a imigranților, nu atât 

ca țară-gazdă, dar mai ales ca zonă de tranzitare spre destinația 

lor finală.  

Amploarea actelor teroriste din întreaga lume nu a 

rămas fără ecou în România. Deși efectele nu au fost vizibile la 

noi, totuși, întrebarea de pe buzele tuturor românilor este: „La 

noi, când?”, ceea ce arată că, în subconștientul social al 

populației, există această temere. În plus, România, chiar dacă 

nu este o scenă fățișă a actelor teroriste, reprezintă sau poate 

reprezenta un potențial pentru organizarea și pregătirea unor 

atentate viitoare în regiuni ale lumii, poate fi o interfață în 

demersurile propagandistice, de îndoctrinare și antrenament 

propriu-zis al activiștilor, se poate constitui ca furnizor de 

finanțare ori ca adăpost al membrilor celulelor teroriste, în 

momentele de restriște. 

În plan intern, implicațiile crimei organizate sunt foarte 

vizibile. Exodul masiv, de după 1990, al românilor „certați cu 

legea” spre țările dezvoltate ale Europei, a oferit acestora 

ocazia de a-și exprima inventivitatea infracțională. 

Reîntoarcerea acasă i-a găsit mai organizați și mai determinați 

în comiterea actelor infracționale, în special a celor cu caracter 
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violent, cu moduri de operare importate din țările vestice ale 

Europei, unde au „exersat și experimentat” intens. Terenul 

propice a fost creat și de pensionările masive din Sistemul 

Național de Ordine și Siguranță Publică, de relaxarea 

legislației, de tulburările politice, sociale și economice din 

ultimii ani. Crearea rețelelor internaționale de crimă organizată 

amplifică sentimentul de nesiguranță, alimentând continuu 

frica cetățenilor. Existența și mediatizarea din ultimii ani a 

rețelelor de prostituție ori de trafic de carne vie, a actelor de 

sclavagism, a răzbunărilor sângeroase în plină stradă a 

clanurilor și atacurilor asupra forțelor de ordine – acte din ce în 

ce mai numeroase și mai determinate, arată că România are 

potențialul de a deveni un teatru de război, pe care cetățenii și 

instituțiile statului TREBUIE SĂ ÎL CÂȘTIGE. 

În acest sens, țara noastră face eforturi considerabile 

pentru asigurarea unui climat de siguranță, fiind sprijinită și 

sprijinind alte țări cu care are colaborări: țările membre ale 

Uniunii Europene, NATO și nu numai, extinzându-și 

colaborarea în cadrul ONU, OSCE și a altor instituții de 

securitate regională, oferind suport în țări precum: Irak, 

Afganistan, Angola, Sudan, Kosovo, Ucraina, prin încheierea 

de tratate, protocoale, pacturi, înțelegeri bilaterale și strategii 

comune, necesare luptei interne și internaționale cu noile 

tendințe infracționale. În încercarea asigurării securității 

graniței de est, România a dezvoltat parteneriate strategice cu 

Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, fiind instalate și 

dezvoltate sisteme militare de apărare. 

Periodic, instituțiile statului abilitate în prevenirea și 

combaterea criminalității organizate creează strategii de luptă 
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care se doresc a fi eficiente. Astfel, în anul 2006, Președinția 

României a elaborat „Strategia de Securitate Națională a 

României, în contextul unei Românii Europene și Euro-

Atlantice”. Cu această ocazie au fost enunțate mai multe riscuri 

și amenințări: terorismul internațional, proliferarea armelor de 

distrugere în masă, conflictele regionale, criminalitatea 

transnațională organizată. Așa cum este prevăzut în această 

strategie, „în plan extern, aceasta se realizează prin participarea 

activă – politică, diplomatică, economică, informativă, militară 

și de altă natură – la promovarea democrației, securității și 

prosperității în vecinătatea României și în alte zone de interes 

strategic”.  

Un alt aspect atent prezentat în această strategie este 

„România – vector dinamic al securității și prosperității în 

regiunea Mării Negre”. Având în vedere așezarea geografică a 

țării noastre, Marea Neagră reprezintă un punct de legătură 

între Europa, Orientul Mijlociu și Asia Centrală. Regiunea 

Mării Negre a fost și va fi, în continuare, subiectul traficului 

ilegal de armament, al traficului de droguri și de ființe umane, 

al migrației ilegale, terorismului și conflictelor referitoare la 

pretențiile de suveranitate și exploatare a acesteia. Pentru 

contracararea comiterii ilegalităților și încălcării suveranității 

granițelor în zona Mării Negre, țările riverane, precum: 

România, Turcia, Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria, 

Georgia și Federația Rusă trebuie să colaboreze. În acest sens, 

în anul 2006, România a avut inițiativa organizării Forumului 

Mării Negre pentru Dialog și Cooperare, la care au participat 

șefi de state, miniștri de externe, reprezentanți ai organizațiilor 

și jurnaliști, ocazie cu care s-a anunțat sprijinul pentru 
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securitatea Mării Negre, prin crearea unui Fond al Mării Negre, 

în valoare inițială de 20 de milioane USD, cu scopul finanțării 

proiectelor din zona pontică. Strategia de Securitate Națională 

a României prevede condițiile esențiale pentru securitatea 

internă a cetățenilor și a statului. Buna guvernare, eficiența 

administrației publice, îmbunătățirea capacității instituționale, 

consolidarea independenței și eficienței justiției, creșterea 

încrederii populației în actul de justiție și lupta împotriva marii 

corupții sunt încă deziderate, România făcând eforturi în 

creșterea și eficientizarea instituțiilor, ca urmare a frământărilor 

existente în plan politic, social și economic. 

De asemenea, Președinția României a elaborat „Ghidul 

Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada  

2015-2019” (SNAP), ce a fost aprobat prin Hotărârea CSAT 

din anul 2015. Conceperea acestei strategii a avut, ca izvor, 

nevoia de protecție a cetățenilor țării prin crearea unui mediu 

de normalitate, astfel încât, oamenii, individual sau organizați 

în diferite asociații, să își poată desfășura activitățile curente 

fără teamă pentru siguranța lor. 

Acest document stabilește următoarele coordonate de 

acțiune: 

– crearea unui cadru comun destinat explicitării 

principalelor concepte cu care operează SNAP; 

– necesitatea consolidării entităților beneficiare/ 

furnizoare de securitate (cetățean, comunitate, stat) prin 

dezvoltarea culturii de securitate; 

– corelarea obiectivelor naționale de securitate (ONS) 

cu direcțiile de acțiune (DA), respectiv cu modalitățile de 

transpunere a lor în practică în vederea operaționalizării SNAP. 
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Sunt trasate responsabilități pentru toți membrii 

Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), în special 

pentru cei responsabili cu prevenirea și combaterea oricăror 

acțiuni agresive asupra cetățenilor și a statului: Ministerul 

Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul 

Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și 

Serviciul de Protecție și Pază. În efortul comun de aplicare a 

prevederilor prezentei strategii, aceste instituții colaborează la 

nivel integrat cu alte instituții publice: Ministerul Justiției, 

Ministerul Public, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul 

Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerul 

Afacerilor Externe etc. De asemenea, sunt prezentate 

obiectivele și direcțiile de acțiune asumate de fiecare dintre 

acestea în parte, necesitatea actualizării cadrului legislativ și 

coordonarea eforturilor în mod unitar pentru asigurarea 

securității cetățenilor și a statului. 

În virtutea priorităților principale stabilite de România 

în plan intern, dar și prin colaborarea cu organismele statelor 

membre UE, Ministerul Afacerilor Interne face eforturi 

multilaterale de îndeplinire a prevederilor statuate în strategiile 

proprii și în actele de cooperare.  

Prin „Strategia Națională de Ordine și Siguranță 

Publică 2015-2020” a Ministerului Afacerilor Interne se 

urmărește, într-un mod cât mai specializat, să se eficientizeze 

sistemul de ordine și siguranță publică orientat către nevoile 

cetățeanului, crearea climatului de securitate, respectarea și 

adaptarea legislației la evoluția infracțională în scopul 

prevenirii și combaterii acestei „boli” sociale. Ridicarea 

nivelului de pregătire a personalului, eficientizarea acțiunilor, 
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promovarea în media a modului de acțiune a structurilor de 

ordine și siguranță publică și a legislației incidente sunt 

priorități ale MAI, în scopul prevenirii faptelor antisociale și, 

implicit, al reducerii unor costuri inutile. 

În interiorul documentului sunt menționate riscurile și 

vulnerabilitățile identificate la nivelul Uniunii Europene și care 

se suprapun aproape perfect cu cele identificate la nivel 

național: 

– migrația ilegală; 

– traficul de ființe umane; 

– contrafacerea mărfurilor și produselor din domeniul 

sanitar și farmaceutic; 

– infracțiunile economice săvârșite prin intermediul 

firmelor de tip „fantomă”– rambursarea ilegală de TVA; 

– producția și traficul de droguri sintetice; 

– criminalitatea informatică; 

– spălarea de bani. 

 

Alte două posibile amenințări au fost identificate de 

autorii strategiei, creionându-se trendul dezvoltării acestora și 

transformării lor în amenințări principale, și anume: 

infracțiunile în domeniul mediului – traficul ilicit cu deșeuri 

metalice/toxice și fraudele în domeniul energiei și cele 

rezultate din comerțul cu certificate verzi. 

În plan național, documentul menționează următoarele 

categorii de infracțiuni care au un impact major asupra 

climatului de ordine și siguranță a cetățeanului: 

– consumul și traficul de droguri; 

– traficul de ființe umane; 
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– migrația ilegală; 

– frauda și evaziunea fiscală; 

– contrabanda cu produse accizabile și alte operațiuni 

ilicite preferate de rețelele infracționale; 

– contrafacerea și infracțiunile care aduc atingere 

drepturilor de proprietate intelectuală; 

– corupția; 

– criminalitatea informatică. 

 

În acest context, strategia Ministerului Afacerilor 

Interne stabilește obiective generale, fiecare dintre ele având 

obiective specifice și direcții de acțiune, în vederea prevenirii și 

combaterii respectivelor infracțiuni.  

Obiectivele generale statuate în prezenta strategie sunt: 

1. prevenirea și combaterea criminalității organizate, 

transfrontaliere și terorismului; 

2. prevenirea și combaterea macrocriminalității, în 

special a criminalității economico-financiare și corupției; 

3. creșterea gradului de securitate a persoanelor 

fizice/juridice și entităților statului în spațiul cibernetic; 

4. consolidarea frontierelor de stat, gestionarea 

problematicii migrației ilegale, azilului și integrarea străinilor; 

5. dezvoltarea capacității administrative și operaționale 

a structurilor cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței. 

Obiectivele menționate încearcă să acopere un spectru 

mai larg al problematicii existente la nivel național. Într-o 

vedere exhaustivă, acestea se întrepătrund, oferind adevărata 

dimensiune a efortului pe care îl fac toate instituțiile statului, în 

general, și Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile 

subordonate, în special. 
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Prevenirea și combaterea criminalității organizate 

transfrontaliere și a terorismului ni se dezvăluie ca fiind primul 

obiectiv general prezentat de MAI în „Strategia Națională de 

Ordine și Siguranță Publică 2015-2020”. Alegerea acestei 

problematici, ca prim obiectiv, nu este întâmplătoare. Dacă la 

nivelul cetățeanului de rând, efectele nu sunt extrem de 

evidente și hărțuitoare (așa cum sunt furturile mărunte, 

loviturile și încăierările, violența în familie, altercațiile în 

trafic, accidentele auto etc.), acțiunile de crimă organizată și 

terorism lovesc în „inima” oricărui stat, adică în buna 

funcționare a instituțiilor, a în securitatea statului, în climatul 

de ordine și siguranță al cetățenilor, prin inducerea fricii și 

panicii în rândul acestora, subminând instituțiile, având 

capacitatea de a paraliza activitatea întregii țări. 

Organizațiile de crimă organizată și terorism dispun de 

resurse financiare și umane considerabile, de organizare și de 

reguli clar definite și respectate de membrii lor, reguli de tip 

„OMERTA”
1
, având influență până în cercurile cele mai înalte 

ale societății, fiind create prin acte de corupție, șantaj, 

amenințări sau crime. 

Acest document prevede, la rândul său, obiective 

specifice și direcții de acțiune pentru prevenirea și combaterea 

acestor infracțiuni, astfel: identificarea și destructurarea 

rețelelor infracționale și teroriste, asigurarea securității 

                                                 
1
 Omerta este un cod al onoarei, popular în zona de sud a Italiei (Sicilia, 

Calabria, Campania) unde organizații criminale ca Mafia, „Ndrangheta și 

Camorra se conduceau după principiile loialității și tăcerii („Cine n-aude, nu 

vede și tace, trăiește o mie de ani în pace.”), singura cale de ieșire fiind 

moartea. 
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sistemelor informatice, extinderea schimbului de informații ale 

EUROPOL și îmbunătățirea colectării datelor și de analiză a 

acestora, eficientizarea mecanismelor de prevenire și anticipare 

a amenințărilor, combaterea traficului de droguri, extinderea 

cooperării, pregătirea personalului și consolidarea capacității de 

luptă internațională, creșterea nivelului de conștientizare a 

populației și implicarea societății civile în recunoașterea actelor 

de crimă organizată și însușirea măsurilor ce se pot lua în mod 

individual pentru protecția proprie. 

Deși strategia nu oferă modalitățile concrete de atingere 

a scopurilor propuse, planurile de acțiune încheiate ulterior la 

nivel de arme, unități și subunități, trebuie să ofere modul de 

punere în aplicare, acțiunile proactive și reactive, locurile 

pretabile, mijloacele folosite, resursa umană și logistică, 

termenele de îndeplinire, responsabilii și măsurile propuse a fi 

luate pentru remedierea deficiențelor și îmbunătățirea 

rezultatelor. 

Managerii, în funcție de nivelul ocupat – strategic, 

funcțional sau operativ – trebuie să se implice activ în 

conducerea și coordonarea activităților, în vederea îndeplinirii 

obiectivelor. Rezultatele obținute reprezintă barometrul care 

arată eficiența organizației. În același timp, pentru un manager 

inteligent, reprezintă un mod de autoevaluare a propriei 

capacități de prioritizare a obiectivelor, de luare a deciziilor, de 

comunicare, de conducere și motivare a oamenilor, de 

gestionare a conflictelor și de găsire a soluțiilor la problemele 

apărute, de folosire a resursei umane, logistice și financiare în 

mod judicios. Calitățile, însușirile, aptitudinile, atitudinea, 

cunoștințele și experiența generală de viață a acestuia joacă un 

rol decisiv în conducerea oricărei organizații și fixarea 
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obiectivelor acesteia, mai ales în cazul instituțiilor însărcinate 

cu aplicarea măsurilor de apărare și securitate a cetățeanului, 

unde greșelile și ezitarea pot costa viața oamenilor ori 

producerea declinului unei țări. Gestionarea situaților de criză, 

de orice natură, sunt apanajul lor, și toate acele caracteristici 

umane și profesionale enumerate mai sus vor face diferența 

dintre a salva vieți sau a le pierde. Însă, să nu uităm că fiecare 

dintre noi poate să își asume responsabilitățile de prevenire, 

inițiere, organizare și acțiune în cazul operațiunilor de salvare, 

fără a fi nevoie să așteptăm venirea vreunei persoane, anume 

desemnată cu aceste sarcini, nu de puține ori fiind scoasă din 

birou pentru a conduce astfel de activități de teren, în care se 

demonstrează că este un profan ori că a pierdut simțul realității. 

Tot ceea ce este menționat va rămâne la stadiul de 

dorințe dacă nu reușim să trecem barierele mentale pe care ni le 

ridicăm singuri prin ignoranță, superficialitate și dorința de 

îmbogățire rapidă. Putem face tot ceea ce ne dorim, ca instituții 

sau ca simpli indivizi, dacă ne propunem obiective simple și 

realizabile. Haideți să stabilim ca, în fiecare zi, să ne trezim la 

ora 05.30! Haideți să stabilim să ne facem patul! Haideți să ne 

propunem ca astăzi să zâmbim! Haideți să decidem că nu tot ce 

facem trebuie să fie recompensat în bani sau influență! Haideți 

să le facem doar pentru a gusta din ceea ce înseamnă un „eu” 

mai bun decât același „eu”, de ieri! Este un exercițiu pe care îl 

propun tuturor. Propuneți-vă lucruri mici, realizabile și... 

REALIZAȚI-LE! Apoi, duceți-vă în instituțiile sau companiile 

unde lucrați și implementați-le! 

Lupta împotriva organizațiilor de crimă organizată și 

terorism trebuie să fie un efort comun al tuturor statelor 

implicate prin trasarea unor politici comune de prevenire și 



21 

combatere a acestora, prin crearea unei legislații unitare, prin 

conlucrarea tuturor instituțiilor statului în realizarea unui 

program proactiv de luptă, astfel încât prevenirea să aibă o 

pondere mai mare decât combaterea, realizată prin anticiparea 

viitoarelor amenințări și prin măsuri de contracarare a lor, prin 

implicarea și educarea cetățenilor referitor la recunoașterea și 

luarea măsurilor necesare în caz de nevoie, prin prezentarea 

reală și nu în mod distorsionat a faptelor și evenimentelor și 

prin capacitatea creării unei celule de criză cu reacție imediată 

și eficientă, la nivel național sau regional, în salvarea de vieți 

omenești și limitarea pagubelor. 
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Dura lex, sed lex. 

În activitatea operativă, polițiștii trebuie să dea dovadă 

de profesionalism, de pregătire eficace pentru îndeplinirea 

atribuțiilor de serviciu, în vederea asigurării unui serviciu 

public calitativ, respectând ideea de tehnică în locul celei de 

forţă și fără existența unor ingerințe din partea altor persoane. 

Ideea de profesionalism este impusă de implicarea activă în 

domeniul ordinii și siguranței publice și vine să asigure un rol 

fundamental al poliției, ca structură de ordine publică.  

A fortiori, dacă legea prevede „Ce trebuie să faci”, ideea de 

profesionalism răspunde la întrebarea „Cum trebuie să faci”, 

punând, astfel, în practică, normele legale.  

mailto:sru@cj.politiaromana.ro
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O instituţie care respectă principiile statului de drept şi 

care are ca deviză „Lex et honor” nu poate omite modernizarea 

activităților de intervenție. Principiul cooperării inter- și 

intrainstituțional nu trebuie neglijat. Acţionând în cooperare cu 

Jandarmeria şi cu celelalte structuri de ordine publică din 

Uniunea Europeană, Poliția Română trebuie să se adapteze la 

standardele acestora. 

Structurile operative din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne sunt prezente zilnic la diverse intervenții de ordine și 

siguranță publică, intervenții care au diferite grade de risc. Din 

cauza faptului că fenomenul infracțional rămâne o amenințare 

permanentă, atât pentru cetățeni, cât și pentru organele de 

aplicare a legii, Ministerul Afacerilor Interne a depus un efort 

considerabil pentru a consolida autoritatea personalului și a 

capacității operaționale prin Legea nr. 192/2019 pentru 

modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 

ordinii și siguranței publice. Amendamentele aduse prin Legea 

nr. 192/2019 au intrat în vigoare la data de 26 ianuarie 2020.  

În ultima vreme a devenit un fapt aproape zilnic ca 

intervențiile personalului specializat al Ministerului Afacerilor 

Interne, în situația în care au fost vizate persoane sau anumite 

medii sociale, să se soldeze cu violențe, amenințări, vătămări 

corporale, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte sau chiar, 

în unele situații, cu uciderea polițiștilor. Pe lângă acest 

fenomen, putem observa că, din magazinele clasice și online 

din România, orice persoană își poate achiziționa o gamă largă 

de dispozitive, concepute pentru a răni și chiar omorî o 

persoană prin tăiere, înțepare, lovire sau electrocutare.  
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Figura de mai jos conține câteva dispozitive, care pot fi 

achiziționate la liber: 

   

Box Steluță tip ninja Carambit 

   

Cuțit-card Shoker Baston telescopic 

 

Practica a demonstrat că aplicarea actelor normative 

privind utilizarea forței de către polițiști a fost de natură să 

genereze interpretări diferite cu privire la modul de aplicare la 

intervenții. Până la modificarea Legii nr. 218/2002, nu era foarte 

clară utilizarea forței fizice de către personalul specializat. Spre 

exemplu, atunci când o persoană în stare de ebrietate care ținea 

în mână o sticlă de bere, pe care nu o lăsa jos nici la somația 

polițiștilor (dar nu era agresivă), era dificilă intervenția. Foarte 

des, multe persoane refuză să se conformeze la solicitările legale 

ale polițiștilor; astfel, ei sunt nevoiți să utilizeze forța. 

Considerăm că, în cazul procedurilor de intervenție, 

activitatea polițiștilor trebuie să se desfășoare în maximă 

siguranță și trebuie evitat comportamentul abuziv, respectiv 

orice situație care poate favoriza agresiunea. De asemenea, se 

impune respectarea principiului riscului minim, prin care se 

urmărește alegerea celor mai adecvate mijloace de intervenţie, 

pentru a se evita vătămarea integrităţii corporale a persoanelor. 

Analizând legislația statelor membre ale Uniunii 

Europene, acțiunile polițienești poartă denumirea de utilizarea 
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forței sau folosirea mijloacelor de constrângere, care sunt 

instrumente impuse de lege, în formulări accesibile pentru 

cetățeni.  

Conform art. II, pct. 8 din Legea nr. 192/2019, se 

introduce articolul 32^9 în Legea nr. 218/2002, cu următorul 

conținut: „(1) În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, polițistul 

este îndreptățit să utilizeze mijloace de constrângere, constând 

în: forța fizică, inclusiv aplicarea unor procedee de autoapărare 

sau imobilizare; cătușe sau alte mijloace care permit 

imobilizarea membrelor superioare și/sau inferioare, denumite 

în continuare mijloace de imobilizare; mijloace neletale; arme 

albe și de foc; mijloace adecvate sau, după caz, vehicule, 

pentru oprirea forțată, blocarea sau deschiderea unor vehicule 

ori spații închise în care se găsesc persoane și bunuri ori pentru 

înlăturarea unor obstacole.” 

Dacă polițistul folosește mijloace de constrângere, 

acesta nu trebuie să depășească nevoile reale pentru atingerea 

scopului intervenției. În momentul în care încetează scopul 

intervenției, mijloacele de constrângere trebuie să înceteze. 

Acestea se aplică gradual, după avertizare verbală, dacă nu este 

o situație violentă îndreptată împotriva personalului specializat 

sau a altei persoane. În cazul în care mijloacele de constrângere 

au fost aplicate conform legii, este înlăturat caracterul penal al 

faptei și răspunderea civilă a polițistului pentru pagubele 

produse (în acest caz, se angajează răspunderea statului, în 

condițiile legii).  

Astfel, folosirea forței fizice în îndeplinirea atribuțiilor 

de serviciu este o măsură coercitivă, care poate fi folosită de 

către polițiști, în cazurile prevăzute de lege. 
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În conformitate cu art. II, pct. 8 din Legea nr. 192/2019, 

se introduce articolul 32^10 în Legea nr. 218/2002, cu 

următorul conținut: „(1) Polițistul este îndreptățit să folosească 

forța fizică în scopul înfrângerii rezistenței fizice a persoanei 

care, fără a folosi violența, se opune ori nu se supune 

solicitărilor legale ale polițistului, potrivit art. 31 alin. (1)  

lit. m)-o) sau referitoare la: 

a) conducerea la sediul poliției sau al altor organe 

judiciare; 

b) efectuarea percheziției potrivit normelor de procedură 

penală, a controlului corporal și al bagajelor persoanei 

legitimate, precum și a vehiculului utilizat de aceasta; 

c) aplicarea cătușelor sau a altor mijloace de 

imobilizare.” 

 

Analizând conținutul textului de lege de mai sus, avem 

de-a face cu două tipuri de rezistență: una pasivă și una activă.  

În cazul rezistenței pasive, persoana (sau persoanele) nu 

se conformează sau este necooperantă, dar rezistența fizică este 

minimă. Spre exemplu, nu se mișcă, se așază la sol și refuză să 

se deplaseze, se ține de un stâlp sau de o altă persoană sau ține 

în mână o sticlă de bere pe care nu o lasă jos. 

Ne întâlnim cu rezistență activă, în cazul în care 

persoana (persoanele) acționează fizic sau verbal, astfel încât 

împiedică polițistul de a o lua sub control și fără a urmări 

rănirea acestuia, fuge de la locul faptei sau încearcă să scape 

din priză sau imobilizare. 

În concluzie, dacă persoana nu se supune sau se opune 

solicitărilor polițiștilor, fără a fi violentă, lucrătorul are dreptul 
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să utilizeze forța fizică, inclusiv aplicarea unor procedee de 

autoapărare sau lovituri, pentru a înfrânge rezistența 

(neviolentă) a persoanei. Inclusiv în situația în care lucrătorul 

somează persoana prin cuvintele: „Poliția, stai! Nu te apropia!” – 

și aceasta nu se conformează, este justificată utilizarea 

mijloacelor de constrângere. 

Analizând textul de lege, putem deduce faptul că sunt 

prevăzute reguli clare pentru situațiile pe care le poate întâlni 

polițistul în cazul unor intervenții. 

Următorul tabel conține diferitele situații care pot fi 

întâlnite în cazul intervențiilor: 

 

Comportamentul persoanei Acțiuni specifice polițistului 

(1) Persoana este cooperantă și se 

conformează 

Dispozițiile verbale ale 

polițistului 

(2) Nu se conformează sau este 

necooperantă, dar rezistența fizică 

este minimă (rezistență pasivă) 

Controlul persoanei prin 

utilizarea forței fizice 

(3) Persoana acționează fizic 

(rezistență activă) 

Utilizarea unor tehnici de 

autoapărare, lovituri 

(4) Persoana este foarte agresivă 

și poate produce vătămări 

corporale 

Utilizarea mijloacelor 

neletale 

(5) Persoana este extrem de 

agresivă, utilizează diferite 

dispozitive, poate produce 

vătămări corporale grave sau 

vitale 

Utilizarea armei de foc 
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În situația (1), modul în care se prezintă polițistul în fața 

persoanei (persoanelor) este primul nivel de utilizare a forței. 

În cazul în care polițistul se prezintă cu autoritate și fermitate și 

are o stare fizică bună, îl poate determina pe subiect să aibă un 

comportament cooperant și să se supună solicitărilor legale ale 

sale. Elementul- cheie în această etapă este comunicarea, prin 

care lucrătorul își face cunoscut scopul intervenției.  

În aceste situații, polițistul poate soluționa situația fără a 

utiliza forța fizică, prin: 

 dispunerea cu fermitate ca persoana (persoanele) să 

facă, să nu facă o anumită activitate sau să înceteze o activitate; 

 avertizarea cu privire la utilizarea forței, dacă nu se 

conformează dispozițiilor; 

 păstrarea unei distanțe optime, pentru siguranța 

acestuia și pentru a interveni în caz de nevoie. 

În cazul în care polițistul se află în fața unei situații în 

care persoana opune o rezistență pasivă (nu se conformează 

indicațiilor date de acesta), lucrătorul are dreptul să utilizeze 

forța fizică, pentru a înfrânge rezistența pasivă a persoanei. 

Aceste situații sunt redate în art. 32^10 din Legea nr. 218/2002. 

Totodată, în art. 32^10 alin. (3) este specificat faptul că 

polițistul are dreptul să folosească mijloace adecvate pentru a 

deschide vehicule sau orice spații închise în care persoana se 

află, cu scopul de a o extrage.  

În cazul în care avem de-a face cu o rezistență activă (3) 

din partea persoanei (persoanelor), polițistul este îndreptățit să 

folosească tehnici de autoapărare sau lovituri. În cazul 

loviturilor, se vor evita pe cât posibil zonele vitale.  
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Figura următoare prezintă o ripostare în cazul unui atac 

cu pumnul, prin evitarea zonelor vitale: 

 

Figura 1 – Evitarea zonelor vitale în cazul unui atac cu pumnul 

În cazul în care persoana este foarte agresivă și poate 

produce vătămări corporale, polițistul este îndreptățit să 

folosească mijloacele neletale precizate în art. 32^9, alin. (1) 

din Legea nr. 218/2002. Scopul utilizării acestora este 

neutralizarea acțiunilor violente sau împiedicarea acestora. Pe 

cât posibil, se va ține cont de principiul nonsurprinderii, în 

cazul intervențiilor. Considerăm că avertizarea și somarea nu 

sunt obligatorii în cazul în care împotriva polițiștilor sau altor 

persoane se exercită violenţe, ori când aceştia se află într-un 

pericol iminent. Ca exemplificare, pot exista situații în care 

polițistul este atacat prin surprindere sau din spate, noaptea, în 

zone întunecoase, și în astfel de situații, nu mai există timpul 

necesar pentru a soma subiectul.  
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Figura de mai jos prezintă utilizarea bastonului 

telescopic, pentru neutralizarea unei lovituri. 

 

Figura 2 – Utilizarea bastonului telescopic,  

pentru neutralizarea unei lovituri 

Ultima situație prezentată în tabel (5), este cazul în care 

persoana este extrem de agresivă, utilizează diferite dispozitive, 

poate produce vătămări corporale grave sau vitale. Această 

situație justifică utilizarea armei de foc. Regimul juridic al 

acestora nu a suferit momentan modificări și se aplică dispozițiile 

art. 34 din Legea nr. 218/2002, coroborat cu cele din Legea  

nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor, cu 

modificările și completările ulterioare (Legea nr. 180/2016). 

În cazul în care, în urma utilizării mijloacelor de 

constrângere au fost rănite persoane, polițistul este obligat ca, 

în cel mai scurt timp, să solicite serviciile specializate pentru 

acordarea îngrijirilor medicale de urgență și de specialitate. În 

situația de facto, este incident principiul apărării fiinţei umane, 

care presupune acordarea primului ajutor în caz de vătămare a 
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integrităţii corporale sau a sănătăţii persoanelor, precum şi 

nerecurgerea la violenţă ori rele tratamente faţă de cele reţinute 

după înfrângerea forței adversarului. Aplicarea, ulterior, a 

oricăror lovituri trebuie să fie sistată, chiar dacă, eventual, 

persoana continuă să se forţeze în vederea eliberării. 

În concluzie, putem afirma că folosirea forței fizice de 

către polițiști trebuie să fie subordonată principiilor necesității, 

gradualității, proporționalității și nonsurprinderii. Prin 

amendarea Legii nr. 218/2002 privind organizarea și 

funcționarea Poliției Române, condițiile în care polițiștii 

utilizează legal forța fizică pot fi cunoscute și de către cetățeni. 

Astfel, dacă aspectul teoretic este inteligibil, aspectul practic 

este cel mai dificil, deoarece presupune, pe lângă aptitudinile 

personale, cunoaşterea şi aplicarea cu profesionalism a unor 

tehnici şi tactici specifice de acţiune care reflectă încrederea 

cetățenilor în Poliția Română. 
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CAPITOLUL I 

Secțiunea 1 – Conceptul de individualizare judiciară 

a pedepsei 

Săvârșirea, de către o persoană, a unei fapte penale dă 

naștere unui raport juridic de drept penal, între făptuitor și 

societate. Drept urmare, aceasta angajează răspunderea penală 

a făptuitorului, care implică dreptul și obligația principală a 

statului
1
, prin organele sale competente, de a stabili și aplica o 

pedeapsă sau o altă sancțiune de natură penală, proporțional cu 

gravitatea faptei, împrejurările în care fapta a fost comisă și cu 

persoana făptuitorului. 

Stabilirea pedepsei proporțional cu gravitatea faptei 

comise și cu periculozitatea făptuitorului este necesară în 

vederea atingerii scopului pedepselor. În practica judiciară, 

conformitatea (proporţionalitatea) sancțiunii penale cu fapta 

                                                 
1
 Tragerea la răspundere penală de către instanță este, în principiu, 

obligatorie; în acest sens a se vedea G. Gr. Theodoru, Tratat de drept 

procesual penal, ediția a 3-a, Editura Hamangiu, București, 2013, p. 95.  
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săvârșită și periculozitatea infractorului se realizează în cursul 

procesului de individualizare judiciară.
2
 

„Individualizarea judiciară este, așadar, o operațiune 

logico-juridică realizată de instanța de judecată la finalul unei 

cauze penale și presupune aprecierea gradului de pericol 

social al infracțiunii săvârșite și infractorului, precum și alte 

criterii prevăzute de lege, în urma luării în considerare a 

tuturor probelor administrate, în vederea stabilirii, aplicării și 

executării unei pedepse drepte, prin care să se asigure 

înfăptuirea justiției penale.”
3
 

Dacă, de-a lungul istoriei, scopul aplicării pedepsei era 

justificat de pedepsirea infractorului pe unicul considerent că a 

avut voință liberă și a acționat împotriva normelor juridice și, 

în mod evident, nu exista o etapă a individualizării judiciare a 

pedepsei, la momentul actual, dreptul penal reflectă eforturile 

de umanizare a acestuia. Astfel, s-a dezvoltat principiul 

umanismului, ca principiu de drept penal, care presupune ca 

întreaga reglementare să aibă în vedere interesele fundamentale 

ale omului, recunoașterea făptuitorului ca ființă umană, în 

vederea respectării demnității, a drepturilor și libertăților sale și 

libera dezvoltare a personalității umane.
4
 

                                                 
2
 Individualizarea judiciară se regăsește alături de cea legală și 

administrativă. A se vedea V. Pașca, Curs de drept penal. Partea generală, 

vol. I, Editura Universul Juridic, București, 2010, p. 36. 
3
 I. Borlan, Amânarea aplicării pedepsei în teoria și practica dreptului 

penal, Editura Universul Juridic, București, 2017, p. 14. 
4
 F. Streteanu, Tratat de drept penal. Partea generală, vol. I, Editura C.H. 

Beck, 2008, p. 97; C. Mitrache, Cr. Mitrache, Drept penal român, ediția  

a 6-a, Editura Universul Juridic, București, 2007, p. 45; C. Sima, Drept 

penal. Partea Generală, vol. I, Editura Hamangiu, București, 2015, p. 8; I. 

Borlan, op. cit., p. 16. 
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Pe fondul umanizării scopului pedepsei, au început 

căutările pentru găsirea unor modalități alternative pedepselor 

privative de libertate, dar care să asigure reeducarea și 

reintegrarea făptuitorului în societate. Astfel, s-au dezvoltat 

două noi instituții: probațiunea și suspendarea executării 

pedepselor
5
. Drept urmare, aplicarea acestor proceduri a fost 

supusă principiului individualizării judiciare, în care 

judecătorul cauzei „avea îndatorirea de a evalua criteriile de 

individualizare în vederea stabilirii în concret a modalității în 

care urma să se aplice ori să se execute sentința penală.”
6
 

În România, până în secolul XX, singura modalitate 

acceptată de executare a pedepselor era executarea în regim de 

detenție.
7
 Abia prin Codul penal de la 1936 a fost găsită soluția 

suspendării condiționate, sub denumirea suspendarea 

executării pedepselor (art. 65). 

Codul penal din 1969 reflectă tendințele de umanizare 

ale dreptului penal român, prin punerea la dispoziția 

judecătorului a mai multor posibilități de individualizare a 

pedepsei
8
. Sub aspectul mijloacelor de individualizare, au fost 

menținute reglementările din Codul penal anterior, respectiv 

suspendarea executării pedepsei și liberarea condiționată, însă 

                                                 
5
 J. Pradel, Droit penal comparé, Editura Dalloz, Paris, 1995, p. 569; S. Mir 

Puig, Derecho penal. Parte generale, ediția a 9-a, Editura Reppertor, 

Barcelona, 2011, p. 703. 
6
 I. Borlan, op. cit., p. 17. 

7
 M. Basarab, V. Pașca, Gh. Mateuț, C. Butiuc, Codul penal comentat. 

Partea generală, vol. I, Editura Hamangiu, București, 2007, p. 410. 
8
 I. Fodor, comentariu în V. Dongoroz (coordonator) și colaboratorii, 

Explicații teoretice ale Codului penal român, vol. II, Editura Academică, 

București, 1970, p. 13. 
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au fost introduse noi instituții, precum executarea pedepsei 

într-o unitate militară disciplinară, munca corecțională, 

specifică legislațiilor din fostele state socialiste.
9
 

Prin Legea nr. 104 din 1992, Codul penal de la 1969 a 

fost modificat, printre altele introducându-se o nouă formă de 

individualizare judiciară a executării pedepsei, respectiv 

suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Astfel, au 

fost introduse în sarcina persoanei condamnate respectarea 

anumitor obligații și măsuri de supraveghere pe parcursul 

perioadei de încercare. 

Noul cod penal, adoptat prin Legea nr. 286 din 2009, a 

eliminat modalitățile de executare a pedepsei la locul de muncă 

sau într-o închisoare militară. A fost menținută suspendarea 

executării pedepsei sub supraveghere, fiind însă modificată în 

mod substanțial sub aspectul condițiilor de aplicare și al 

efectelor, precum și liberarea condiționată, modificată și 

completată.
10

 

Noua reglementare reflectă dorința legiuitorului ca 

organele statului să se implice activ în resocializarea 

făptuitorului și împiedicarea ori prevenirea săvârșirii, de către 

acesta, de noi infracțiuni în perioada de încercare/supraveghere. 

Astfel, cu o singură excepție
11

, toate mijloacele de 

individualizare presupun lăsarea în libertate a făptuitorului 

pentru o perioadă, denumită termen de supraveghere, în care 

                                                 
9
 F. Streteanu, R. Moroșanu, Instituții și infracțiuni în noul Cod penal, 

București, 2010, p. 196. 
10

 I. Borlan, op. cit., p. 19. 
11

 Renunțarea la aplicarea pedepsei, singurul mod de individualizare care nu 

implică o perioadă de supraveghere. 
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serviciul de probațiune este obligat să supravegheze în mod 

efectiv conduita persoanei supravegheate. 

Concluzia este că, după un îndelungat proces de 

reforme legislative, mijloacele de individualizare judiciară a 

pedepselor s-au remarcat printr-o evoluție legislativă dinamică, 

recunoscându-se că pedeapsa nu are menirea „de a distruge 

condamnatul”
12

, ci de a-l ajuta să se reintegreze în societate, să 

îl determine să nu mai săvârșească alte infracțiuni. 

 

Secțiunea 2 – Amânarea aplicării pedepsei, consecinţă 

a individualizării judiciare a pedepsei 

Instituția amânării aplicării pedepsei este o instituție 

nou introdusă în dreptul penal din România prin Legea  

nr. 286/2009 pentru aprobarea Codului Penal, intrată în vigoare 

la data de 1 februarie 2014, de inspirație franco-germană. Prin 

urmare, amânarea aplicării pedepsei, în reglementarea Codului 

Penal în vigoare, a fost plasată de legiuitor în cuprinsul Părții 

generale, Titlul III, Capitolul V privind individualizarea 

pedepselor. 

Deși art. 83 Cod pen. nu definește ceea ce se înțelege 

prin amânarea aplicării pedepsei, ci se limitează să enumere 

condițiile de aplicare, din ansamblul acestor dispoziții, precum 

și din poziționarea instituției în cadrul capitolului privind 

individualizarea pedepselor putem să deducem sensul acesteia. 

Astfel, amânarea aplicării pedepsei se înfățișează sub aspectul 

unui instrument juridic, respectiv a unui mijloc de 

                                                 
12

 I. Borlan, op. cit., p. 21. 
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individualizare judiciară a pedepsei în sens larg, aflat la 

dispoziția instanțelor de judecată, și presupune stabilirea 

obligatorie a unei pedepse în sarcina persoanei găsite vinovată 

de săvârșirea unei infracțiuni, dar fără a se dispune aplicarea 

imediată a acesteia. În acest sens, judecătorul dispune 

amânarea aplicării pedepsei stabilite prin hotărâre și plasarea 

inculpatului în interiorul unui termen de supraveghere de 2 ani, 

oferindu-i acestuia șansa de a evita atât executarea efectivă a 

pedepsei stabilite, cât și consecințele juridice aferente.
13

 

În opinia anumitor autori
14

, amânarea aplicării pedepsei 

este un mijloc de individualizare judiciară a pedepsei situat în 

etapa individualizării judiciare a aplicării pedepsei, când 

instanța de judecată, chemată să dozeze reacția socială care se 

impune, proporțional cu gravitatea infracțiunii și cu persoana 

inculpatului, apreciază că simpla stabilire a unei pedepse, 

însoțită de un ansamblu de obligații și măsuri de supraveghere, 

este suficientă pentru atingerea scopului pedepsei, nefiind 

necesară condamnarea sau executarea efectivă a pedepsei.  

În concluzie, se apreciază că amânarea aplicării 

pedepsei este un mijloc de individualizare a aplicării pedepsei 

care permite instanței doar să stabilească pedeapsa, dacă 

apreciază că acest lucru se impune raportat la persoana 

inculpatului și gravitatea faptei,  inculpatul urmând să fie supus 

la o serie de obligații și măsuri de supraveghere pe o perioadă 

fixă de doi ani. 

                                                 
13

 I. Borlan, op. cit., p. 29-30. 
14

 A. V. Iugan, Individualizarea judiciară a pedepsei. Alternative la 

pedeapsa închisorii, Editura Universul Juridic, București, 2018, p. 155. 
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CAPITOLUL II – CONDIȚIILE AMÂNĂRII 

APLICĂRII PEDEPSEI 

Secțiunea 1 – Aspecte generale 

Conform prevederilor art. 83 alin (4) teza I Cod pen. 

judecătorul trebuie să prezinte, în mod obligatoriu, motivele 

care l-au determinat să dispună, ca alternativă la pedeapsa 

închisorii, amânarea aplicării pedepsei. El va trebui să arate în 

considerentele hotărârii judecătorești în ce măsură sunt 

îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru a dispune 

amânarea. 

Astfel, amânarea aplicării pedepsei se poate dispune 

numai în cazul în care instanța de judecată, responsabilă cu 

individualizarea pedepsei, constată, dar și apreciază că sunt 

îndeplinite condițiile prevăzute de art. 83 alin. (1) și (2) Cod 

pen. În acest sens, amânarea aplicării pedepsei nu se va dispune 

automat întrucât, pe de o parte, amânarea reprezintă un mijloc 

de individualizare aflat la latitudinea instanței, iar, pe de altă 

parte, inculpatul nu are dreptul la aceasta, ci are doar vocația. 

Nu se poate dispune amânarea aplicării pedepsei în 

cazul inculpatului persoană juridică sau a inculpatului minor.
15

 

Condițiile care trebuie a fi îndeplinite pentru a se putea 

dispune amânarea aplicării pedepsei pot fi împărțite în mai 

multe categorii, printre care amintim: condiții cu privire la 

persoană și cu privire la pedeapsă, condiții pozitive și condiții 

negative. Însă, de departe, cea mai importantă clasificare are în 

                                                 
15

 I. Pascu, T. Dima, C. Păun, M. Gorunescu, V. Dobrinoiu, M. A. Hotca,  

I. Chiș, M. Dobrinoiu, Noul Cod penal comentat, Editura Universul Juridic, 

București, 2012, p. 337. 
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vedere condițiile obiective și condițiile subiective. Față de 

această din urmă categorie, judecătorul, pe de o parte, va 

constata ca fiind îndeplinite condițiile obiective privind 

pedeapsa și persoana inculpatului și, pe de altă parte, va aprecia 

asupra îndeplinirii condiției subiective, în sensul că nu se 

impune aplicarea pedepsei stabilite.
16

 

 

Secțiunea a 2-a – Condițiile obiective de amânare a 

aplicării pedepsei 

§1. Condiții privind pedeapsa 

a) Pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea 

săvârșită să nu fie de 7 ani sau mai mare – această condiție 

negativă are în vedere atât durata pedepsei, respectiv maximul 

special așa cum este prevăzut de textul de incriminare a 

infracțiunii săvârșite, maxim stabilit de legiuitor în cadrul 

procesului de individualizare legală, cât și specia de pedeapsă 

prin raportare la ierarhia existentă între pedepsele principale.
17

 

a.1. Când vorbim despre pedeapsa prevăzută de lege, 

deși textul art. 187 Cod pen. ar părea destul de clar: „Prin 

pedeapsă prevăzută de lege se înţelege pedeapsa prevăzută în 

textul de lege care incriminează fapta săvârşită în forma 

consumată, fără luarea în considerare a cauzelor de reducere 

sau de majorare a pedepsei.”, în literatura de specialitate
18

 s-a 

apreciat că ar fi necesară o distincție între cauzele de reducere 

(tentativă, circumstanțe atenuante, recunoașterea vinovăției, 

                                                 
16

 I. Borlan, Amânarea aplicării pedepsei în teoria și practica dreptului 

penal, Editura Universul Juridic, București, 2017, p. 80-81. 
17

 Idem 16, p. 83. 
18

 A. Rîșniță, I. Curt, Renunțarea la aplicarea pedepsei. Amânarea aplicării 

pedepsei, Editura Universul Juridic, 2014, p. 23-24. 
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cazuri speciale de reducere a pedepsei
19

) sau de majorare a 

pedepsei (circumstanțe agravante, recidivă), pe de o parte, și 

formele agravate sau atenuate ale unei infracțiuni, pe de altă 

parte. Astfel, s-a ridicat întrebarea: care ar fi, efectiv, pedeapsa 

prevăzută de lege, spre exemplu, în cazul infracțiunii de 

ucidere din culpă asupra a două sau mai multe persoane în 

contextul în care pedeapsa prevăzută de lege pentru comiterea 

infracțiunii de ucidere din culpă este de la   1 la 5 ani [art. 192 

alin. (1) Cod pen.], iar la art. 192 alin. (3) Cod pen. se prevede 

majorarea cu jumătate a limitelor de pedeapsă? S-a apreciat că, 

pedeapsa prevăzută de lege este, în acest caz, de la 1 an și 6 

luni la 7 ani și 6 luni, deoarece ne aflăm în situația unei forme 

agravate a infracțiunii, iar nu în situația unei cauze de majorare 

a pedepsei.
20

 

Tot cu referire la această condiție, în literatura de 

specialitate
21

 au fost formulate câteva rezerve cu privire la 

modalitatea aleasă de legiuitor de a exclude amânarea aplicării 

pedepsei în cazul infracțiunilor al căror maxim special este de  

7 ani. S-a arătat, în acest sens, că majoritatea infracțiunilor de 

gravitate redusă, spre medie, prevăd sancțiuni de la 2 la 7 ani, 

fiind limitată capacitatea de operare a acestei instituții,
22

 autorii 

făcând propuneri de lege ferenda pentru modificarea acestei 

                                                 
19

 Dispozițiile art. 367 alin. (5) și art. 411 Cod penal sau cele ale art. 15 din 

Legea nr. 143/2000. 
20

 S. Bogdan, D.A. Șerban, G. Zlati, Noul Cod penal. Partea Specială. 

Analize, explicații, comentarii, Editura Universul Juridic, București, 2014, 

p. 42. 
21

 A. Rîșniță, I. Curt, Renunțarea la aplicarea pedepsei. Amânarea aplicării 

pedepsei, Editura Universul Juridic, 2014, p. 151. 
22

 I. Borlan, Amânarea aplicării pedepsei în teoria și practica dreptului 

penal, Editura Universul Juridic, București, 2017, p. 83. 
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condiții, astfel încât instituția amânării pedepsei să poată opera 

și în cazul infracțiunilor care au un maxim special de exact 7 

ani. Mai mult decât atât, sunt autori
23

 care nu exclud 

posibilitatea majorării limitei maxime a pedepsei prevăzute de 

lege pentru care s-ar putea dispune amânarea aplicării pedepsei 

(până la 9 ani). 

Trebuie făcută, însă, o precizare cu privire la situația 

tentativei. Astfel, pentru verificarea îndeplinirii acestei 

condiții, instanța de judecată trebuie să se raporteze strict la 

pedeapsa prevăzută de textul de incriminare pentru fapta 

consumată, fără luarea în considerare a reducerii limitelor de 

pedeapsă în urma reținerii tentativei. În acest sens, s-a 

pronunțat și Înalta Curte de Casație și Justiție, reținând în 

considerentele Deciziei nr. 6/2014 privind solicitarea 

pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de 

principiu a problemei de drept
24

, că: „Tentativa este o formă a 

infracţiunii imperfectă, autonomă, pedepsită când legea 

prevede în mod expres, fiind o cauză legală generală de 

modificare a pedepsei…”. 

De asemenea, în cazul sesizării instanței cu un concurs 

de infracțiuni, pentru a se putea dispune amânarea aplicării 

pedepsei, fiecare infracțiune concurentă săvârșită trebuie să 

satisfacă cerința pedepsei mai mici de 7 ani. 
 

a.2. În ceea ce privește ierarhia existentă între 

pedepsele principale, prevăzută de art. 53 C. pen., observăm că 

vor fi excluse de la aplicare infracțiunile pentru care legea 

prevede pedeapsa detențiunii pe viață. 
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b) Pedeapsa stabilită de instanță, inclusiv în cazul 

concursului de infracțiuni, să fie amenda sau închisoarea de 

cel mult 2 ani 

Așa cum am arătat și la pct. 2.1.a.2., putem lesne 

observa că amânarea aplicării pedepsei nu poate avea ca obiect, 

în mod firesc de altfel, detențiunea pe viață. Ea operează numai 

în situația pedepselor cu închisoarea și amenda. 

În timp ce condiția analizată anterior avea în vedere 

pedeapsa prevăzută de lege, stabilită de legiuitor cu titlu de 

individualizare legală, această cerință privește pedeapsa 

stabilită de instanța de judecată, cu titlu de individualizare 

judiciară.
25

 Astfel, după parcurgerea procesului de 

individualizare judiciară în sens restrâns, mai exact după 

stabilirea pedepsei, o primă condiție cu privire la aceasta este 

să nu depășească 2 ani în cazul închisorii. Această condiție are 

în vedere, prin urmare, pedeapsa așa cum a fost stabilită de 

către instanța de judecată. În această etapă, instanța va analiza 

gravitatea infracțiunii săvârșite și periculozitatea infractorului 

prin raportare la criteriile generale de individualizare a 

pedepsei. Toate aceste criterii trebuie să fie analizate în mod 

cumulativ, instanța fiind obligată să țină cont de ele, așa cum 

rezultă dintr-o exprimare imperativă a legii, nefiind o simplă 

recomandare.
26

 Aceasta este, de asemenea, etapa în care 

instanța va lua în considerare toate cauzele de reducere ori 

majorare a limitelor de pedeapsă. 
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În ceea ce privește cuantumul amenzii penale stabilite, 

legea nu distinge cu privire la acest aspect, astfel că amânarea 

aplicării pedepsei ar urma să poată fi dispusă indiferent de 

cuantumul acesteia; bineînțeles, cu îndeplinirea celorlalte 

cerințe prevăzute de lege. 

De asemenea, condiția cu privire la stabilirea unei 

amenzi sau a unei pedepse cu închisoarea de cel mult 2 ani 

rămâne aplicabilă inclusiv în cazul sesizării instanței cu un 

concurs de infracțiuni. În acest caz, pedeapsa rezultată în urma 

contopirii poate să constea în închisoare (de până la 2 ani) și 

amendă, doar închisoare (de până la 2 ani) ori doar amendă 

penală (indiferent de cuantum).
27

 Însă, nu se va putea dispune 

amânarea numai a pedepsei amenzii aplicată alături de 

pedeapsa închisorii de 2 ani sau mai mică, în cazul concursului 

de infracțiuni, sau în cazul în care aceasta este aplicată alături 

de pedeapsa închisorii în condițiile art. 62 Cod pen.
28

 

Dreptul comparat oferă o gamă diversă de valori 

maxime ale pedepsei stabilite, peste care amânarea aplicării 

pedepsei nu mai poate fi dispusă. Astfel, în Germania, aceasta 

funcționează în cazul pedepselor pecuniare de maxim 180 zile-

amendă, pe când în Franța apare în trei variante care se pot 

aplica doar în cazul delictelor și al contravențiilor.
29

 Avem, 

însă, și situații diametral opuse, cum este cazul Belgiei, unde 
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amânarea aplicării pedepsei nu presupune și stabilirea efectivă, 

de către instanță, a unei sancțiuni.
30

 
 

§2. Condiții privind inculpatul 

a) Inculpatul să nu fi fost condamnat anterior la 

pedeapsa închisorii, cu unele excepții 

Potrivit Codului penal, pentru a se putea dispune 

amânarea aplicării pedepsei, inculpatul trebuie să nu fi fost 

condamnat anterior la pedeapsa închisorii, cu excepția cazurilor 

prevăzute de art. 42 lit. a) și b) Cod pen., respectiv faptele nu 

sunt prevăzute de legea penală sau infracțiunile au fost 

amnistiate ori în cazurile în care a intervenit reabilitarea sau s-a 

împlinit termenul de reabilitare. Legiuitorul a apreciat că, în 

cazul inculpatului care a mai fost condamnat anterior, 

reintegrarea socială a acestuia nu poate avea loc prin simpla 

stabilire a pedepsei, fiind necesară o intervenție mult mai 

energică a organelor statului și dispunerea unei soluții de 

condamnare.
31

 

Astfel, simpla existență a unei hotărâri de condamnare 

la pedeapsa închisorii constituie un impediment, instanța de 

judecată neputând dispune acest mijloc de individualizare a 

pedepsei. 

Existența unei condamnări la pedeapsa amenzii nu 

împiedică amânarea aplicării pedepsei pentru noua infracțiune, 

indiferent dacă pedeapsa amenzii a fost sau  nu executată. De 

asemenea, nu împiedică amânarea aplicării pedepsei existența 
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unor soluții anterioare de renunțare la aplicarea pedepsei sau de 

amânare a aplicării pedepsei. În acest din urmă caz, doar în 

situația în care noua infracțiune este săvârșită după expirarea 

termenului de supraveghere de 2 ani.
32

 

Deși infracțiunile comise în timpul minorității nu apar 

în enumerarea „excepțiilor”, acestea nu vor fi luate în 

considerare de către instanță, deoarece textul de lege face 

referire la „pedeapsa închisorii”, iar, potrivit dispozițiilor 

Codului penal, minorii nu sunt pasibili de sancționare prin 

pedepse, ci numai prin măsuri educative. Relevante, în acest 

sens, sunt și dispozițiile legii de punere în aplicare a Legii  

nr. 286/2009 privind Codul penal, unde, la art. 9 alin. (2) se 

prevede că: „Infracţiunile comise în timpul minorităţii, pentru 

care s-au aplicat pedepse în baza dispoziţiilor Codului penal 

din 1969, nu constituie impedimente pentru dispunerea 

renunţării la aplicarea pedepsei, amânării aplicării pedepsei 

sau suspendării executării pedepsei sub supraveghere pentru o 

infracţiune comisă ulterior condamnării definitive.”
33

 

În ceea ce privește infracțiunile comise din culpă, câtă 

vreme nu au fost amnistiate, dezincriminate sau inculpatul nu a 

beneficiat de reabilitare, acestea vor face imposibilă dispunerea 

amânării aplicării pedepsei.
34

 

Condiția analizată privește antecedentele penale ale 

infractorului, de care instanța trebuie să țină seama după 

parcurgerea individualizării judiciare în sens restrâns, fiind 
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formulată prin raportare la natura hotărârii pronunțate, starea de 

recidivă. În schimb, forma de vinovăție cu care a fost săvârșită 

infracțiunea anterioară este irelevantă. 

 

b) Inculpatul și-a manifestat acordul de a presta o 

muncă neremunerată în folosul comunității 

Aceasta este o activitate pe care inculpatul o prestează 

în mod gratuit, în baza condițiilor stabilite de instanță, fără ca 

aceasta să-i cauzeze lezarea sănătății. Acordul nu înseamnă 

alegerea naturii activității, ci numai manifestarea voluntară cu 

privire la prestarea unei munci, în general.
35

 În lipsa 

consimțământului inculpatului, această măsură nu ar putea fi 

dispusă de instanță, întrucât ar echivala cu munca forțată, lucru 

interzis atât de art. 42 din Constituție, cât și de art. 4 din 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului.  

S-a arătat că această condiție îl obligă pe inculpat să-și 

dea seama de răspunderile pe care le are față de societate. 

Astfel, deși consimțământul inculpatului reprezintă o condiție 

obligatorie, instanța nu este ținută să stabilească în sarcina 

acestuia prestarea unui număr de zile de muncă în folosul 

comunității. Mai mulți autori
36

 au arătat faptul că important 

este acordul dat de inculpat, acord menit să sublinieze dorința 

acestuia de a activa în folosul ordinii sociale pe care a tulburat-o 

prin fapta sa.
37

 

                                                 
35

 I. Chiș, în I. Pascu și colaboratorii, Noul Cod penal comentat, Partea 

generală, vol. I, Editura Universul Juridic, București, 2012, p. 516. 
36

 A. V. Iugan, op. cit, p. 169; A. Rîșniță, I. Curt, op. cit, p. 160. 
37

 F. Ciopec, Individualizarea judiciară a pedepselor, Editura C.H. Beck, 

București, 2011, p. 411. 



47 

Trebuie menționat faptul că, în lipsa acestui acord, 

inculpatul nu are vocația de a beneficia de amânarea aplicării 

pedepsei, indiferent de pedeapsa stabilită de instanță și, de 

asemenea, indiferent dacă instanța urmărește să îl oblige sau nu 

la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității. 

 

c) Inculpatul nu s-a sustras de la urmărirea penală 

ori judecată și nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului 

ori a identificării și tragerii la răspundere a autorului sau a 

participanților 

Îndeplinirea acestei condiții negative este influențată de 

comportamentul inculpatului pe parcursul procesului penal, 

așadar, ulterior săvârșirii infracțiunii
38

, având ca fundament 

ideea incompatibilității beneficiului amânării aplicării pedepsei 

cu o conduită dăunătoare actului de justiție. 

Ca regulă, participarea inculpatului în procesul penal nu 

este obligatorie. În această situație nu putem vorbi despre o 

sustragere a acestuia de la urmărirea penală ori de la judecată. 

Prin sustragere de la urmărirea penală sau de la judecată 

înțelegem conduita prin care persoana în cauză, cu rea-credință, 

încearcă să eludeze tragerea sa la răspundere penală. Astfel, 

simplul fapt că inculpatul nu s-a prezentat la termenul la care a 

fost citat nu poate fi considerat ca sustragere de la urmărirea 

penală sau judecată, ci este necesară examinarea motivelor 

pentru care a absentat, tocmai pentru a stabili reaua-credință.
39
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Cu privire la existența unei situații de zădărnicire a 

aflării adevărului, aceasta poate consta în fapte de inducere în 

eroare a organelor judiciare prin producerea, ticluirea, 

ascunderea, sustragerea de mijloace de probă pentru a-și dovedi 

nevinovăția, influențarea martorilor, părților ori persoanei 

vătămate etc.
40

 După unii autori
41

, este necesar ca inculpatul să 

săvârșească o faptă concretă, chiar dacă ea rămâne fără rezultat. 

În ceea ce privește încercarea inculpatului de a 

zădărnici identificarea și tragerea la răspundere a autorului sau 

a participanților, în literatura de specialitate
42

 s-au făcut unele 

precizări în sensul în care, deși, la prima vedere, ar părea că 

orice asemenea decizie luată de inculpat denotă o anumită doză 

de periculozitate și implicit afectează șansele de reintegrare ale 

acestuia, totuși în cazul infracțiunilor care au prevăzute 

anumite cauze de nepedepsire, situația ar trebui privită nuanțat. 

Se are în vedere aici situația în care este favorizat fratele 

inculpatului. Într-o asemenea situație, inculpatul nu ar fi tras la 

răspundere pentru comiterea unei eventuale infracțiuni de 

favorizare. Atunci se ridică întrebarea de ce ar fi compromisă, 

într-o asemenea situație, vocația acestuia de a beneficia de 

amânarea aplicării pedepsei. Practic, datorită sentimentelor pe 

care i le poartă fratelui, nu a avut o voință liberă.
43
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Astfel, se apreciază că, în situația în care conduita 

neloială procesuală a inculpatului ar putea lua forma unei 

infracțiuni acoperite de o cauză de nepedepsire, acesta va putea 

beneficia în continuare de instituția amânării aplicării pedepsei.
44

 

 

d) Raportat la persoana inculpatului, instanța 

apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este 

necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pe o 

perioadă determinată 

Astfel, instanța va avea în vedere conduita anterioară 

săvârșirii infracțiunii, eforturile depuse de inculpat pentru 

înlăturarea/diminuarea efectelor infracțiunii, precum și  

posibilitățile sale de îndreptare. 

Conduita omului, socială sau antisocială, este rezultatul 

acțiunii reciproce a unor factori subiectivi sau obiectivi. În rândul 

celor dintâi se înscriu toate structurile sale psihice, ale intelectului 

și concepțiile sale morale. În categoria factorilor obiectivi intră 

condițiile concrete ale vieții individului, ca: munca, relațiile cu 

mediul înconjurător, condițiile vieții sociale.
45

 

Acest criteriu este unul hotărâtor, deoarece, raportat la 

toate particularitățile personalității inculpatului, instanța de 

judecată trebuie să stabilească dacă stabilirea unei pedepse este 

oportună, mai ales că există situații în care comiterea unei 

infracțiuni reprezintă un veritabil accident în viața inculpatului. 

În aceste condiții, stabilirea și aplicarea unei pedepse ar face 
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mai mult rău decât bine. Practic, supunerea lui unor privațiuni 

nu ar face decât să îi distrugă viața, cariera și să aibă exact 

efectul opus.
46

 

O veche decizie de îndrumare prevedea drept repere de 

formare a convingerii instanței cu privire la personalitatea 

inculpatului
47

, deși se făcea referire la instituția suspendării 

condiționate a executării pedepsei, „atât gravitatea faptelor…, 

cât și trecutul infractorului, mediul în care trăiește, modul de 

comportare la locul de muncă, în familie și în societate”, 

indicându-se, totodată, faptul că beneficiul instituției trebuie 

acordat „numai atunci când din toate împrejurările arătate ar 

rezulta că infractorul, care a fost, tot timpul vieții, onest, 

îndeplinindu-și îndatoririle sociale, a ajuns să săvârșească o 

infracțiune, fie ca urmare a slăbirii momentane a exigenței față 

de sine, fie din cauza unui concurs de împrejurări nedorite.”
48

 

În vederea analizării acestor criterii, instanța de 

judecată poate dispune efectuarea unui referat de evaluare, de 

către serviciul de probațiune. 

Îndeplinirea condițiilor obiective de amânare a aplicării 

pedepsei nu creează un drept inculpatului de a obține amânarea 

aplicării pedepsei, ci numai o facultate, instanța putând dispune 

suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei sau chiar o 

soluție de condamnare.
49
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Secțiunea a 3-a – Condițiile subiective de amânare a 

aplicării pedepsei 

Așa cum am arătat în chiar alineatul precedent, 

inculpatul nu are un drept recunoscut de lege de a beneficia de 

amânarea aplicării pedepsei, astfel că îndeplinirea condițiilor 

obiective nu duce în mod automat la acest beneficiu. Pentru a 

dispune amânarea aplicării pedepsei, judecătorul trebuie să aibă 

convingerea  că aplicarea imediată a unei pedepse nu este 

necesară, dar se impune supravegherea conduitei infractorului 

pentru o perioadă determinată. Însă, Codul penal nu arată ce se 

înțelege prin faptul că instanța apreciază că aplicarea imediată a 

unei pedepse nu este necesară, astfel încât rămâne la latitudinea 

fiecărui judecător să motiveze îndeplinirea acestei condiții, prin 

luarea în considerare a circumstanțelor cauzei. 

Cu toate acestea, în sprijinul efectuării unei aprecieri 

corecte, legiuitorul a prevăzut în cuprinsul art. 83 alin. (1)  

lit. d) Cod pen. anumite criterii subiective de individualizare în 

raport de care judecătorul va evalua oportunitatea amânării 

aplicării pedepsei, respectiv:  

a) persoana inculpatului; 

b) conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii; 

c) eforturile depuse de inculpat pentru înlăturarea sau 

diminuarea consecințelor infracțiunii; 

d) posibilitățile inculpatului de îndreptare. 
 

Astfel, cu privire la persoana inculpatului (lit. a), 

instanța poate avea în vedere particularitățile psihice ale 

acestuia, calitatea inculpatului, dar și alte elemente. 

Pe de altă parte, s-a arătat în literatura de specialitate
50

, 

calitatea inculpatului, de avocat, în virtutea căreia avea 

                                                 
50

I. Borlan, Amânarea aplicării pedepsei în teoria și practica dreptului 

penal, Editura Universul Juridic, București, 2017, p. 111. 



52 

cunoștință de prevederile legii referitoare la consumul de 

alcool, la obligațiile ce revin conducătorilor auto în momentul 

depistării în trafic și la comportamentul ce trebuie adoptat față 

de organul constatator, a fost considerată de instanță drept un 

criteriu în defavoarea inculpatului.
51

 În schimb, într-o altă 

speță
52

, în favoarea inculpatului, raportat la persoana acestuia, 

s-a reținut că acesta se află la primul contact cu legea penală
53

, 

are un înalt grad de pregătire profesională, fiind avocat din anul 

2006, și a înțeles gravitatea și urmările faptei săvârșite. 

Cel de-al doilea criteriu de individualizare (lit. b) 

presupune luarea în considerare atât a conduitei penale, cât și a 

celei nepenale a inculpatului înainte de săvârșirea infracțiunii. 

Cu privire la eforturile depuse de inculpat pentru 

înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii (lit. c), 

trebuie făcută precizarea că acest criteriu se referă în mod 

exclusiv la repararea prejudiciului cauzat prin săvârșirea 

infracțiunii, care poate să reprezinte, în același timp, și o 

circumstanță legală atenuantă. De altfel, unii autori
54

 apreciază 

că dispunerea amânării aplicării pedepsei nu atrage, în mod 

automat, reținerea circumstanței atenuante prevăzute de art. 75 

alin. (2) lit. a). Astfel, instanța ar avea posibilitatea de a dispune 

amânarea aplicării pedepsei fără reținerea circumstanței 
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atenuante sau de a reține circumstanța atenuantă fără a dispune 

amânarea aplicării pedepsei. 

Sub aspectul ultimului criteriu (lit. d) în funcție de care 

se poate aprecia că aplicarea pedepsei nu este necesară, în 

opinia anumitor autori
55

, acesta reprezintă cel mai important 

criteriu, având un conținut foarte extins. Astfel, este posibil ca, 

la o primă analiză, instanța să acorde amânarea aplicării 

pedepsei, însă, în considerarea gravității infracțiunii, precum și 

prin raportare la împrejurările în care aceasta a fost comisă, în 

practică s-au pronunțat soluții de respingere a solicitării de 

amânare a aplicării pedepsei.
56

 
 

Secțiunea a 4-a – Situații excepționale 

Există anumite situații, prevăzute de lege, în care 

amânarea aplicării pedepsei poate fi dispusă independent de 

îndeplinirea sau nu a condițiilor cerute de art. 83 Cod pen. 

Avem în vedere situația prevăzută de art. 20 din Legea  

nr. 143/2000
57

, precum și cea prevăzută de art. 378 Cod pen.
58

, 
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anume infracțiunea de abandon de familie, ori cea incriminată 

de art. 380 Cod pen.
59

 de împiedicare a accesului la 

învățământul general obligatoriu. 

În aceste cazuri, dacă inculpatul înlătură efectele actelor 

sale infracționale, instanța poate dispune, liberă de verificarea 

condițiilor impuse de art. 83 Cod pen., amânarea aplicării 

pedepsei. 

În lipsa îndeplinirii obligațiilor impuse de textele de lege 

la care s-a făcut referire, inculpatul ar putea beneficia de 

amânarea aplicării pedepsei în măsura în care instanța apreciază 

că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 83 Cod pen. 
 

CAPITOLUL III – CONȚINUT 

Secțiunea 1 – Supravegherea persoanei față de care  

s-a dispus amânarea aplicării pedepsei 

§1. Noțiunea de supraveghere sau probațiune 

S-a spus despre probațiune că reprezintă o știință 

aplicată în domeniul justiției, în cadrul căreia și-au pus 

amprenta psihologia, sociologia, asistența socială, precum și 

administrația locală.
60

 

Majoritatea autorilor străini
61

 atribuie originea 

probațiunii moderne unei situații din 1841, în care judecătorul a 
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acceptat să suspende pronunțarea sentinței pentru ca John 

Augustus, un cizmar de rând, să depună cauțiune pentru un 

infractor, astfel încât acesta să se supună supravegherii lui 

Augustus. Experimentul s-a dovedit un succes, iar de-a lungul 

timpului Augustus a reușit să ajute un număr de aproximativ 

2.000 de persoane să se reintegreze în societate. Aceste 

împrejurări au dus la adoptarea, în 1878, a unei legi cu privire 

la ancheta socială, suspendarea condamnării și tratamentul 

infractorului pe perioada de probațiune.
62

 

În România, instituţia probaţiunii s-a construit în jurul 

ideii necesităţii dezvoltării unui sistem de măsuri alternative de 

sancţionare a infractorilor, măsuri care să facă posibilă 

degrevarea sistemului penitenciar de eticheta supraaglomerării 

şi, în acelaşi timp, să permită „reabilitarea juridică şi socială a 

persoanelor care au comis infracţiuni, scăderea riscului de a se 

mai comite infracţiuni şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni, 

protecţia publicului şi a victimelor/creşterea gradului de 

siguranţă socială, repararea prejudiciului faţă de comunitate.”
63

 

Istoria recentă a probaţiunii din România a consemnat, 

succesiv, evoluţia ideii de probaţiune, din faza de proiect-pilot, 

dezvoltat de Penitenciarul de Maximă Siguranţă din Arad 

(1996), la cea de proiect dezvoltat în nouă oraşe din ţară 

(1998), ca, începând din septembrie 2000, probaţiunea să intre 

într-o etapă nouă de dezvoltare instituţională, de extindere la 

nivel naţional, datorită reglementării statutului serviciilor de 
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probaţiune şi a activităţii consilierilor de probaţiune, prin 

Ordonanţa de Guvern 92/2000 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor de reintegrare şi supraveghere.
64

 

La ora actuală, sistemul de probațiune este reglementat 

de Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea 

sistemului de probațiune,
65

 unde, la art. 2 se prevede că 

activitatea sistemului de probațiune își aduce contribuția la 

înfăptuirea actului de justiție și se desfășoară în folosul 

comunității, în scopul reabilitării sociale a infractorilor, al 

diminuării riscului de săvârşire a unor noi infracţiuni şi al 

creşterii gradului de siguranţă în comunitate. 

Politica penală adoptată de legiuitorul Codului penal în 

vigoare este de a pune mai mult accent pe reeducarea și 

supravegherea persoanei vinovate de săvârșirea unei 

infracțiuni, atunci când se apreciază că nu este necesară 

privarea de libertate. În acest scop, majoritatea mijloacelor de 

individualizare judiciară a pedepsei presupun lăsarea 

inculpatului în libertate pe o anumită perioadă de timp, numită 

termen de supraveghere, timp în care serviciul de probațiune 

este obligat să se ocupe în mod efectiv de supravegherea 

conduitei inculpatului
66

. 

 

§2. Organele abilitate de lege să realizeze supravegherea 

Supravegherea efectivă a conduitei infractorului, devenit 

persoană supravegheată, se poate realiza numai de către 

consilierii care constituie corpul serviciului de probațiune. 
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Activitatea acestora se desfășoară sub îndrumarea și controlul 

judecătorului delegat cu executarea. 

Serviciile de probațiune sunt organisme specializate, 

prin intermediul cărora se realizează, la nivel teritorial, 

activitatea de probațiune care contribuie la înfăptuirea actului 

de justiție. 

În caz de amânare a aplicării pedepsei, procesul de 

supraveghere asupra persoanei față de care s-a dispus amânarea 

se realizează prin controlul asupra respectării măsurilor și 

executării obligațiilor impuse și prin asistarea adaptată nevoilor 

persoanei supravegheate, riscului de săvârșire de noi infracțiuni 

și particularităților cauzei.
67

 Astfel, după pronunțarea hotărârii 

prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei, instanța va 

comunica o copie a hotărârii serviciului de probațiune 

competent,
68

 cu mențiunea că toate măsurile de supraveghere 

prevăzute de art. 85 alin. (1) Cod pen. se execută integral. 

În situația în care instanța a impus inculpatului și alte 

obligații alături de măsurile de supraveghere, o copie a 

dispozitivului hotărârii se comunică persoanelor și instituțiilor 

responsabile cu verificarea modului de îndeplinire a acestor 

obligații. 

Potrivit art. 86 alin. (4) Cod pen., pe durata termenului 

de supraveghere, serviciul de probațiune are obligația să 

sesizeze instanța, dacă: 

a) au intervenit motive care justifică fie modificarea 

obligaţiilor impuse de instanţă, fie încetarea executării unora 

dintre acestea; 
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b)  persoana supravegheată nu respectă măsurile de 

supraveghere sau nu execută, în condiţiile stabilite, obligaţiile 

ce îi revin; 

c) persoana supravegheată nu a îndeplinit obligaţiile 

civile stabilite prin hotărâre, cel mai târziu cu 3 luni înainte de 

expirarea termenului de supraveghere. 

 

După cum se poate observa, ultimele două obligații ale 

serviciului de probațiune sunt în măsură să ducă la revocarea 

amânării aplicării pedepsei. 

Secțiunea a 2-a – Termenul de supraveghere 

Termenul de supraveghere desemnează intervalul de 

timp în care persoana față de care s-a dispus amânarea aplicării 

pedepsei trebuie să respecte obligațiile ori măsurile de 

supraveghere care intră în conținutul acestei modalități de 

individualizare a pedepsei.  

 

Art. 84 Cod pen. reglementează intervalul de timp pe 

parcursul căruia inculpatul față de care s-a dispus amânarea 

aplicării pedepsei trebuie să respecte măsurile de supraveghere 

și să execute obligațiile, în condițiile impuse de instanță. În 

acest sens, textul de lege reglementează un termen de 

supraveghere de 2 ani, care se calculează de la data rămânerii 

definitive a hotărârii prin care s-a dispus măsura. Având în 

vedere faptul că amânarea aplicării pedepsei se dispune, în 

general, în cazul infractorilor primari, care au comis infracțiuni 

de o gravitate redusă sau medie, legiuitorul a apreciat că, în 

cazul acestora procesul de supraveghere urmează a se desfășura 
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într-un interval fix de 2 ani, indiferent de infracțiunea săvârșită 

sau de durata concretă a pedepsei stabilite de către instanța de 

judecată.
69

 

Durata reținerii, arestului la domiciliu ori arestării 

preventive a inculpatului în cursul procesului finalizat cu 

amânarea aplicării pedepsei nu se deduce din termenul de 

supraveghere de 2 ani.
70

 

Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se 

descoperă că persoana supravegheată mai săvârșise o 

infracțiune până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care  

s-a dispus amânarea, pentru care s-a aplicat pedeapsa 

închisorii, amânarea se anulează. Totuși, chiar și în cazul 

anulării, atunci când se constată că infracțiunile sunt 

concurente, se poate dispune din nou amânarea aplicării 

pedepsei în măsura în care sunt îndeplinite condițiile. În acest 

caz, pentru că infractorul nu se face vinovat de faptul că 

organele abilitate au descoperit infracțiunea abia ulterior 

amânării aplicării pedepsei, el neavând obligația de a se 

autodenunța, termenul de supraveghere pentru pedeapsa 

rezultantă se va calcula de la momentul rămânerii definitive a 

hotărârii inițiale de amânare.
71

 

În anumite cazuri excepționale, nu este exclus ca, față 

de aceeași persoană, să curgă două termene de supraveghere. 
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Secțiunea a 3-a – Măsurile de supraveghere 

În doctrină s-a arătat că, pe perioada termenului de 

supraveghere, statul urmărește reeducarea infractorului în 

vederea reintegrării sale în societate prin formarea unei 

atitudini corecte față de muncă, ordinea de drept și regulile de 

conviețuire socială. O asemenea reorientare a 

comportamentului persoanei vinovate de săvârșirea unei 

infracțiuni este puțin probabilă în lipsa unui rol activ al 

autorităților, prin care să se asigure persoanei supravegheate 

participarea la anumite programe care să ducă, într-un final, la 

eliminarea recidivismului, ca fenomen socio-criminologic.
72

 

„Întregul proces de supraveghere urmărește o serie de 

deziderate: 

– instituirea unui control pentru prevenirea săvârșirii 

unor noi fapte care să afecteze societatea ori comiterea unor 

fapte infracționale; 

– realizarea unui sprijin constant și calificat 

instituțional, în vederea resocializării efective a condamnatului; 

– executarea pedepsei printr-o modalitate care nu 

expune persoana condamnată la consecințele și influențele 

privării de libertate; 

– realizarea condițiilor pentru îndeplinirea integrală, în 

timpul cel mai scurt, a obligațiilor civile stabilite prin 

hotărârea instanței.”
73
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Potrivit art. 85 alin. (1) Cod pen., pe durata termenului de 

supraveghere, persoana față de care s-a dispus amânarea aplicării 

pedepsei trebuie să respecte anumite măsuri de supraveghere. 

Astfel, instanța nu are posibilitatea să aprecieze asupra necesității 

stabilirii unora dintre măsurile enumerate de textul de lege, 

întrucât Codul penal prevede, cu caracter imperativ, obligația 

persoanei supravegheate de a le respecta pe toate. 

Consilierul de probațiune controlează nemijlocit 

respectarea, de către persoana supravegheată, a măsurilor de 

supraveghere pe toată durata termenului de supraveghere. În 

exercitarea controlului respectării măsurilor de supraveghere, 

consilierul de probațiune stabilește și derulează întrevederi cu 

persoana supravegheată în sediul serviciului de probațiune, 

efectuează vizite anunțate sau inopinate la locuința persoanei 

ori în alte locuri, în funcție de specificul situației, solicită 

documente privind structura familiei, persoanele care se află în 

întreținerea sa sau în a căror întreținere se află, documente 

privind situația locativă, a locului de muncă și a mijloacelor de 

existență; verifică periodic datele furnizate de persoana 

supravegheată și îndeplinește orice alte măsuri de control 

adaptate cazului.
74

 

Pe parcursul termenului de supraveghere nu se poate 

dispune modificarea sau încetarea măsurilor de supraveghere, 

aceasta putând avea loc numai cu privire la obligațiile impuse 

de instanță.
75
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Măsurile de supraveghere sunt următoarele: 

a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele 

fixate de acesta 

După rămânerea definitivă a hotărârii de amânare a 

aplicării pedepsei, instanța de executare trimite o copie a 

acesteia serviciului de probațiune competent. Luând act de 

aceasta, în termen de 30 de zile de la prima întrevedere cu 

persoana supravegheată, consilierul de probațiune manager de 

caz întocmește un plan de supraveghere cu privire la modul în 

care se va desfășura supravegherea.
76

 

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune 

desemnat cu supravegherea sa 

Nu este suficient ca persoana supravegheată să se 

prezinte la serviciul de probațiune, ci trebuie să-și primească 

vizitele consilierului. Supravegherea efectivă implică, așadar, 

și efectuarea de vizite inopinate. 

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi 

orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea 

Schimbarea locuinței nu este condiționată de acordul 

serviciului de probațiune, însă persoana supravegheată are 

obligația să anunțe această schimbare în prealabil. 

Această măsură nu împiedică deplasarea persoanei 

supravegheate în afara țării atât timp cât nu i s-a interzis 

părăsirea teritoriului țării printr-o obligație impusă de instanță 

și este respectat termenul de cel mult 5 zile ori serviciul de 

probațiune a fost înștiințat despre depășirea acestuia. 
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d) să comunice schimbarea locului de muncă 

Schimbarea locului de muncă este o informație 

relevantă atât pentru verificarea mijloacelor de existență și a 

condițiilor legale de muncă, cât și pentru eventualitatea 

modificării planului de intervenție și a datelor fixate pentru 

întâlnirea cu consilierul de probațiune.
77

 

e) să comunice informaţii şi documente de natură a 

permite controlul mijloacelor sale de existenţă 

Prin intermediul acestei măsuri se urmărește asigurarea, 

de către consilierul de probațiune, că persoana supravegheată 

nu își câștigă mijloacele de existență în mod ilegal.
78

 

Secțiunea a 4-a – Obligațiile persoanei supravegheate 

§1. Obligațiile stabilite de instanța de judecată 

Pe lângă respectarea măsurilor de supraveghere stabilite 

de lege, persoanei supravegheate i se mai poate impune, de 

către instanță, executarea unor obligații dintre cele prevăzute la 

art. 85 alin. (2) Cod pen. pe parcursul termenului de 

supraveghere, începând cu rămânerea definitivă a hotărârii 

judecătorești, respectiv: 

a) să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de 

calificare profesională; 

b) să presteze o muncă neremunerată în folosul 

comunităţii, pe o perioadă cuprinsă între 30 şi 60 de zile, în 

condiţiile stabilite de instanţă, afară de cazul în care, din cauza 

stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă. 
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Numărul zilnic de ore se stabileşte prin legea de executare a 

pedepselor; 

c) să frecventeze unul sau mai multe programe de 

reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau 

organizate în colaborare cu instituţii din comunitate; 

d) să se supună măsurilor de control, tratament sau 

îngrijire medicală; 

e) să nu comunice cu victima sau cu membri de familie 

ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infracţiunea sau cu 

alte persoane, stabilite de instanţă, ori să nu se apropie de 

acestea; 

f) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite 

manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, 

stabilite de instanţă; 

g) să nu conducă anumite vehicule stabilite de instanţă; 

h) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio 

categorie de arme; 

i) să nu părăsească teritoriul României fără acordul 

instanţei; 

j) să nu ocupe sau să nu exercite funcţia, profesia, 

meseria ori activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea 

infracţiunii. 

Cu privire la impunerea acestor obligații, instanța se 

bucură de putere de apreciere deplină, putând să nu aplice 

inculpatului nicio astfel de obligație sau să i le aplice pe toate, 

dacă circumstanțele cauzei o impun. De cele mai multe ori, 

stabilirea unor astfel de obligații este necesară atât pentru 

reintegrarea socială a infractorului, cât și pentru prevenirea 

comiterii de noi infracțiuni. De exemplu, cu privire la obligația 

de a nu conduce nicio categorie de autovehicule, în practică s-a 
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arătat, în cazul unei persoane trimise în judecată pentru o 

infracțiune de conducere pe drumurile publice a unui vehicul 

de către o persoană aflată sub influența substanțelor 

psihoactive, instanța a avut în vedere modalitatea concretă de 

comitere a faptei (a condus un autoturism sub influența 

substanței numite tetrahidrocanabinol – 0,170 µg/ml în sânge, 

respectiv test pozitiv urină, test imunologic rapid și GCMS), 

precum și faptul că anterior inculpatul mai fusese sancționat 

administrativ pentru o faptă prevăzută de Legea nr. 143/2000. 

În acest caz, instanța a dispus și obligația supunerii la măsurile 

de tratament, control și îngrijire medicală.
79

 

În situațiile în care se constată încălcarea uneia dintre 

obligațiile impuse, instituțiile sau autoritățile abilitate să 

supravegheze modul de îndeplinire a acestor obligații 

(inspectoratul județean de poliție, IGPF, Direcția Generală de 

Pașapoarte, IGI) sesizează serviciul de probațiune. Sesizarea cu 

privire la nerespectarea obligațiilor impuse poate fi făcută și de 

persoana vătămată sau de altă persoană interesată. 

Pot însă exista situații în care executarea efectivă a 

obligațiilor să fie de natură a afecta drepturile persoanei 

supravegheate. În această situație, legiuitorul a prevăzut 

posibilitatea acordării de permisiuni
80

 în următoarele cazuri: 

a) participarea persoanei supravegheate la căsătoria, 

botezul sau funeraliile unui membru de familie; 

b) participarea la un concurs, în vederea ocupării unui 

loc de muncă; 

                                                 
79

 Judecătoria Sector 5 București, sentința penală nr. 189 din 29 septembrie 

2015 (nepublicată), în A.V. Iugan, op. cit., p. 179. 
80

 Art. 45 alin. (1) din Legea nr. 253/2013. 
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c) susţinerea unui examen; 

d) urmarea unui tratament sau a unei intervenţii 

medicale. 

În aceste situații, permisiunea poate fi acordată pentru o 

perioadă de maximum 5 zile, cu excepția ultimei situații, când 

se acordă pe perioada necesară urmării tratamentului sau 

intervenției chirurgicale. Durata permisiunii se include în 

termenul de supraveghere
81

. 

Acordarea permisiunii este adusă la cunoștința 

persoanelor sau instituțiilor care supraveghează respectarea 

obligației, precum și a judecătorului delegat cu executarea, de 

către consilierul de probațiune. 

Sistemul de obligații este unul flexibil, legiuitorul 

permițând instanței de judecată să-l adapteze în funcție de 

nevoile concrete ale persoanei față de care s-a dispus această 

măsură. Astfel, dacă pe parcursul termenului de supraveghere 

au intervenit motive care să justifice impunerea unor noi 

obligații, fie sporirea sau diminuarea condițiilor de executare a 

celor existente, instanţa dispune modificarea obligaţiilor în 

mod corespunzător, pentru a asigura, persoanei supravegheate, 

şanse sporite de îndreptare. De asemenea, instanţa dispune 

încetarea executării unora dintre obligaţiile pe care le-a impus, 

atunci când apreciază că menţinerea acestora nu mai este 

necesară.
82

 

În practică, de exemplu, s-a înlăturat obligația de a 

urma un curs de pregătire școlară, în motivarea hotărârii 

                                                 
81

  Art. 45 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 253/2013. 
82

 Art. 87 Cod penal. 
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arătându-se că „menținerea în continuare a obligației de a urma 

un curs de pregătire școlară, impusă în sarcina persoanei 

supravegheate care este însărcinată și are încă un copil minor 

de 9 luni, nu ar avea finalitate în realizarea scopului de sporire 

a șanselor de îndreptare a acesteia, în condițiile în care această 

obligație nu poate fi pusă în aplicare. S-a reținut că, la dosarul 

cauzei, a fost înaintat, de către Serviciul de Probațiune 

București, un referat de evaluare în care s-a arătat, în esență, că 

modificările survenite în cazul persoanei supravegheate 

(sarcină și schimbarea domiciliului) nu surprind, însă sunt de 

natură să îngreuneze situația acesteia, din toate punctele de 

vedere. S-a apreciat, de către consilierul de probațiune, că 

obligația de a urma cursuri școlare este imposibil de pus în 

executare, intimata fiind singura persoană disponibilă de a sta 

la domiciliu permanent pentru îngrijirea copilului de sub 1 an 

(sugar) și pentru îngrijirea sarcinii (în a 6-a lună de 

dezvoltare)… Instanța a arătat că a pretinde persoanei aflate în 

situația arătată de a urma un curs școlar (care presupune, de 

cele mai multe ori, deplasarea zilnică și un program strict), 

astfel cum a solicitat Ministerul Public, ar însemna a crea o 

sarcină mult prea oneroasă pentru ea și pentru copiii acesteia 

(dată fiind situația specială în care se află), aspect pe care 

judecătorul fondului cu siguranță nu l-a urmărit la momentul 

pronunțării hotărârii.”
83

 

În continuare, arătăm că neexecutarea cu rea-credință a 

obligațiilor stabilite de către instanță nu poate să atragă, în baza 

                                                 
83

 Judecătoria Sector 4 București, Sentința penală nr. 836 din 7 aprilie 2015, 

în A.V. Iugan, op. cit., p. 182. 
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art. 87 Cod pen., impunerea unor noi obligații pe considerentul 

că au apărut noi motive. În acest caz, instanța dispune amânarea 

aplicării pedepsei, aplicarea și executarea pedepsei stabilite.  

 

§2. Îndeplinirea obligațiilor civile 

Obligarea inculpatului la plata către partea civilă a unei 

sume de bani, cu titlu de daune morale ori materiale, sau la 

restituirea bunului are ca temei răspunderea civilă delictuală. 

Astfel, deși izvorul obligației îl reprezintă hotărârea 

judecătorească, executarea acesteia este asigurată de legiuitor 

prin impunerea unor limite de exercitare a obligației, cu 

consecințe pe planul răspunderii penale.
84

 

Persoana supravegheată trebuie să îndeplinească 

integral obligațiile civile stabilite prin hotărâre cel mai târziu 

cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.
85

 

Întrucât neîndeplinirea acestei obligații are drept consecință 

revocarea amânării aplicării pedepsei, instanța care a pronunțat 

amânarea are obligația să atragă atenția inculpatului cu privire 

la consecințele neîndeplinirii obligațiilor civile, respectiv 

revocarea, în cele din urmă, a amânării. 

Chiar dacă regula generală, stabilită de Codul penal, 

este că persoana supravegheată trebuie să își îndeplinească 

obligațiile civile cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea 

termenului de supraveghere, sub sancțiunea revocării, trebuie 

să admitem
86

 posibilitatea îndeplinirii acestor obligații după 
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 I. Borlan, op. cit., p. 157-158. 
85

Art. 85 alin (5) Cod penal. 
86

 I. Borlan, op. cit., p. 164. 
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sesizarea instanței cu cererea de revocare, dar nu mai târziu de 

împlinirea termenului de supraveghere. Această posibilitate 

rezultă și din dispozițiile Legii nr. 253/2013, unde, la art. 49 

alin. (5) se prevede faptul că îndeplinirea obligațiilor civile de 

către persoana supravegheată, după sesizarea instanței, nu 

atrage revocarea amânării pedepsei dacă s-a făcut înainte de 

împlinirea termenului de supraveghere, coroborate cu cele ale 

art. 88 Cod pen., care reglementează modul în care operează 

revocarea amânării. 

Este important de subliniat
87

 că nu există nicio excepție 

de la îndatorirea persoanei supravegheate de a-și îndeplini 

obligațiile civile, ci numai de la revocarea amânării aplicării 

pedepsei fundamentată pe nerespectarea acestor obligații atunci 

când persoana supravegheată dovedește că nu a avut nicio 

posibilitate pentru îndeplinirea acestora.
88

 

De asemenea, îndatorirea persoanei supravegheate de  

a-și îndeplini obligațiile civile, care să fie sancționată cu 

revocarea amânării pedepsei, nu există în situația în care 

persoana vătămată nu s-a constituit parte civilă în cadrul 

procesului penal, dar a obținut, pe calea unui proces civil 

distinct, obligarea inculpatului la plata unor despăgubiri ori 

compensații chiar în temeiul infracțiunii pentru care s-a dispus 

amânarea aplicării pedepsei.
89

 Soluția se justifică având în 

vedere că textul Codului penal vorbește despre obligațiile civile 

„stabilite prin hotărâre”, așadar prin hotărârea prin care se 
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 I. Borlan, Amânarea aplicării pedepsei în teoria și practica dreptului 

penal, Editura Universul Juridic, București, 2017, p. 164. 
88

 Art. 88 alin. (2) teza a II-a Cod penal. 
89

 I. Borlan, op. cit., p. 162. 
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dispune amânarea aplicării pedepsei, fiind fără relevanță 

hotărârile pronunțate în cadrul unor procese civile distincte pe 

care persoana vătămată le-a intentat împotriva persoanei față de 

care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei.
90

 

CAPITOLUL IV – EFECTE 

Pronunțarea unei hotărâri de amânare a aplicării 

pedepsei generează anumite efecte, care diferă în funcție de 

perioada de timp în care acestea operează, precum și în funcție 

de momentul de la care operează. 

Așadar, conform literaturii de specialitate
91

, vom 

distinge după cum efectele generate sunt imediate sau 

definitive. 

 

§1. Efecte imediate 

Efectele imediate ale amânării aplicării pedepsei sunt 

acele efecte care se produc pe durata termenului de 

supraveghere. Ele își încetează existența la momentul rămânerii 

definitive a unei eventuale hotărâri de revocare sau anulare ori 

la împlinirea termenului de supraveghere, fie se definitivează 

după împlinirea termenului de supraveghere în lipsa unor 

incidente. 

Printre efectele imediate ale amânării aplicării pedepsei 

putem să regăsim următoarele: 

a) curgerea termenului de supraveghere și dobândirea 

calității de persoană supravegheată; 
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I. Borlan, op. cit., p. 162. 
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 Cr. Mitrache, Suspendarea executării pedepsei ca formă a probațiunii în 

dreptul penal român, Editura Universul Juridic, București, 2008, pag. 93; Șt 

Daneș, V. Papadopol, op. cit., pag. 252; A. Rîșniță, I. Curt, op. cit., p. 197. 
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b) neaplicarea pedepsei stabilite; 

c) amânarea aplicării amenzii care însoțește pedeapsa 

închisorii; 

d) înscrierea amânării aplicării pedepsei în cazierul 

judiciar; 

e) persoana supravegheată nu este supusă niciunei 

decăderi, interdicții sau incapacități; 

f) încetarea de drept a măsurilor preventive. 

 

§2. Efecte definitive 

Efectele definitive ale amânării aplicării pedepsei se 

produc la împlinirea termenului de supraveghere, dacă nu 

intervine revocarea ori anularea. Acestea sunt atât unele din 

efectele enumerate la punctul §1, dar care nu își încetează 

existența după împlinirea termenului de supraveghere, cât și 

altele. 

Printre efectele provizorii care își încetează existența la 

momentul la care expiră termenul de supraveghere regăsim 

calitatea de persoană supravegheată și înscrierea amânării 

aplicării pedepsei în cazierul judiciar. 

Printre efectele provizorii care își definitivează 

existența odată cu expirarea termenului de supraveghere, 

regăsim neaplicarea pedepsei stabilite și nesupunerea 

infractorului niciunei decăderi, interdicții sau incapacități care 

ar putea decurge din infracțiunea săvârșită. 
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I. Cultura organizațională – considerații generale 

Concept apărut relativ recent (în ultimii 25 de ani) în 

practica și teoria managementului, cultura organizațională este 

extrem de prezentă astăzi în cercetările care abordează 

comportamentul organizațional, specialiștii încercând să 

explice rolul acesteia în creșterea eficienței și performanțelor 

organizațiilor. 

 

Definiție 

Formele de manifestare ale culturii organizaţionale sunt 

în mare parte intangibile, mai puţin vizibile, ceea ce explică de 

ce înşişi specialiştii în domeniu le percep frecvent parţial 

diferit. Dintre definițiile formulate de-a lungul timpului, am 

selectat câteva, pe care le considerăm relevante.  

Cultura organizaţională constă în ,,credințele, valorile 

și ipotezele împărtășite, care există într-o organizație”  

(G. Johns, 1992); este un ,,ansamblu de tradiții, valori, 



74 

proceduri, concepții și atitudini care creează contextul 

activităților din organizație” (McLean și Marshall, 1993), 

„set de valori aparținând organizației care-i ajută pe 

membrii acesteia să înțeleagă scopul pe care și-l propune, 

modalitatea de acțiune și ceea ce consideră a fi important” 

(R. Griffin, 1990). Edgar Schein (1985) a elaborat o definiție 

mai complexă a culturii organizaţionale, care reunește puncte 

de vedere ale mai multor teoreticieni și practicieni. El 

consideră cultura organizaţională ca fiind: 

– regulile de comportament observate când oamenii 

se întâlnesc, cum ar fi limbajul folosit și modalitățile de 

exprimare a stimei și respectului; 

– normele care se dezvoltă în cadrul echipelor de 

lucru; 

– valorile dominante adoptate de organizație privind 

serviciile; 

– filosofia care călăuzește politica unei organizații 

față de propriii angajați și beneficiari; 

– regulile statornicite în organizație pentru o 

funcționare eficientă; 

– spiritul și climatul prezente în organizație, 

exprimate prin design, confort și felul în care membrii 

organizației iau contact cu cei din afara ei.
 1 

 

Samuel Certo definește cultura organizațională ca fiind 

„o serie de valori și de convingeri comune pe care le au 

                                                 
1
 Voicu C., Sandu F., Management organizațional în domeniul ordinii 

publice, Editura Ministerului Afacerilor Interne, 2001, p. 337. 
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membrii organizației în privința funcționării și existenței 

organizației lor.
”2  

Autorii români Ovidiu Nicolescu și Ion Verboncu au 

definit cultura organizațională ca un „ansamblu al valorilor, 

credințelor, aspirațiilor, așteptărilor și comportamentelor 

conturate în decursul timpului în fiecare organizație, care 

predomină în cadrul său și-i condiționează direct și indirect 

funcționalitatea și performanțele”.
3 

Cultura organizațională „este reprezentată de 

convingerile componenților unei organizații, exprimate printr-un 

sistem de atitudini, comportamente, atașamente, așteptări, 

aspirații și valori ale executanților și managerilor, conturate pe 

parcursul dezvoltării acesteia, condiționându-i într-o mare 

măsură funcționalitatea și performanțele, având și un mare 

impact asupra satisfacției membrilor săi”
4
.  

 

Nivelurile culturii organizaționale
5 

  

În literatura de specialitate, conţinutul culturii 

organizaţionale este tratat într-o manieră foarte diversă. Mulți 

cercetători structurează elementele culturii organizaţionale pe 

trei niveluri: 

 al credinţelor şi convingerilor, întipărite în 

conştiinţa personalului, de care adesea acesta nu este conştient; 

                                                 
2
 Certo S., Managementul modern, Editura Teora, Bucureşti, 2002, p. 520. 

3
 Nicolescu O., Verboncu I., Fundamentele managementului organizaţiei, 

Editura Universitară, Bucureşti, 2008, p. 322. 
4  

Cochină I., Managementul general al firmei, Editura Tribuna Economică, 

Bucureşti, 2004, p. 39. 
5
 Nicolescu O., Verboncu I., Fundamentele managementului organizaţiei, 

manual virtual (www.biblioteca-digitala.ase.ro), cap. 6, p. 6. 
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 al valorilor şi atitudinilor, pentru care salariaţii 

organizaţiei optează şi pe care le etalează; 

 al comportamentului individual şi de grup în 

cadrul organizaţiei, care poate fi perceput prin observaţii 

spontane şi sistematice.  
 

Aceste trei ,,straturi culturale“ interacţionează în 

multiple moduri. O abordare diferită, dar deosebit de utilă 

pentru analiza culturii organizaţionale, decelează în cadrul 

culturii organizaţionale alte trei niveluri: 

 nivelul exterior, de suprafaţă, compus din 

comportamente, sloganuri, documente şi alte elemente 

observabile ale culturii organizaţionale; 

  nivelul secund, alcătuit, în principal, din valorile şi 

normele ce sunt partajate de salariaţii organizaţiei referitoare la 

ce este bun şi rău în cadrul organizaţiei, asumarea riscurilor, 

dezvoltarea organizaţiei, serviciile oferite etc.; acestea se 

reflectă în simbolurile şi limbajul utilizate în organizaţie; 

  nivelul terţiar sau profund, ce reuneşte credinţele, 

convingerile personalului, ipotezele lor majore privind sensul 

şi modalităţile de desfăşurare a activităţilor în cadrul 

organizaţiei; detectarea acestora este dificilă chiar şi pentru 

salariaţii în cauză, fără o investigaţie focalizată asupra lor. 
 

II. Elemente specifice culturii organizaționale în 

instituțiile publice 

Lucrarea ,,Noutăți în managementul public“
6
 reliefează, 

într-un capitol special dedicat culturii organizaționale în 

instituțiile publice, câteva caracteristici ale acesteia, pe care le 

vom prezenta în continuare.  

                                                 
6
 Androniceanu A., Noutăţi în managementul public, Editura Universitară, 

2005.  
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Cultura organizațională este considerată, de majoritatea 

specialiștilor, un factor care influențează în mod hotărâtor 

performanța instituțiilor. Prin urmare, ea este temelia 

administraţiilor moderne, care asigură conlucrarea unor 

categorii de oameni; ei pot avea chiar păreri antagoniste, dar 

împărtășesc aceleaşi valori, norme impuse de forma şi tipul 

instituției. O activitate eficientă poate avea loc doar în cazul în 

care cultura instituţiei corespunde cu ideologia acesteia, iar 

salariaţii manifestă voinţă şi încredere în atitudinile pentru care 

optează şi pe care le etalează. Cultura organizațională este 

elementul care leagă autoritatea într-un lanţ de semnificaţii 

tacite, iar acestea oferă înțelesuri specific umane. 

Componentele culturii organizaționale sunt asemănătoare 

cu cele ale culturii naționale. Întâlnim și aici eroi, ritualuri, 

mituri și valori. La acestea se adaugă, la nivel de organizație, 

un concept nou, și anume misiunea organizației. Cultura 

organizațională este componenta care influențează cel mai mult 

comportamentul angajaților din sectorul public. Cultura 

organizațională împărtășită de majoritatea membrilor 

colectivului reprezintă un factor puternic integrator și 

motivațional, în vederea realizării scopului și misiunii unei 

instituții publice. 

Misiunea fundamentală a instituțiilor publice este de a 

servi interesul public, cetățenii dorind ca funcționarii publici 

să-și facă datoria în mod cinstit, corect și imparțial. 

Integritatea, profesionalismul sunt elementele-cheie în statul de 

drept, aceasta fiind valabil și în cazul instituțiilor publice cu 

care cetățeanul intră în contact.  

În literatura de specialitate există mai multe modele ale 

culturilor organizaţionale, care au o largă aplicabilitate şi în 

organizaţiile din sectorul public.  
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Unul din modelele pe care îl regăsim frecvent în 

instituțiile publice este modelul icebergului. Conform acestui 

model, cultura organizaţională există la două niveluri: 

aspectele vizibile şi aspectele invizibile. La suprafaţă se găsesc 

părţile vizibile şi componentele observabile: modul în care se 

îmbracă şi se poartă oamenii, precum şi simbolurile, 

istorioarele şi ceremoniile împărtăşite de către membrii 

organizaţiei. 

Elementele vizibile ale culturii sunt, însă, doar o 

reflexie a valorilor profunde care se află în mintea membrilor 

organizaţiei. Ceea ce predomină în cultura organizaţională a 

acestor organizaţii este sistemul de valori, credinţe, atitudini şi 

sentimente, respectiv partea nevăzută a „icebergului”. Acestea 

reprezintă aproximativ 90% din cultura organizaţională în 

sectorul public, restul fiind deţinut de comportamente, 

îmbrăcăminte şi unele simboluri observabile. 

Așadar, componentele culturii organizaţionale cu 

implicaţii majore asupra performanţelor resurselor umane din 

instituţiile publice sunt:  

 Aspectele ascunse ale culturii organizaţionale: 

• valorile; 

• presupunerile implicite. 

 Aspectele observabile ale culturii organizaţionale: 

• istorioarele; 

• simbolurile, 

• eroii; 

• riturile, ceremoniile şi ritualurile; 

• limbajul; 

• normele şi statutul. 
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Dacă o instituție publică a avut o lungă, variată și 

intensă istorie, cum de altfel au majoritatea instituțiilor publice 

din țara noastră, atunci ea are o cultură puternică și diferențiată 

de a celorlalte organizații. 

 

III. Rolul Editurii MAI în edificarea și dezvoltarea 

culturii organizaționale  

Așa cum am văzut, istoria unei instituții, tradițiile, eroii, 

simbolurile ei reprezintă elemente esențiale ale culturii 

organizaționale. Prin cunoașterea și identificarea cu valorile 

reprezentate de acestea, fiecare angajat devine conștient de 

apartenența la un întreg, la o entitate care are o misiune, un țel 

bine definit de-a lungul timpului.  

Prin cărțile și publicațiile ce văd lumina tiparului la 

Editura MAI se promovează, în rândul întregului personal, 

valori-cheie ale culturii organizaționale ale MAI: de la valori 

profesionale, etice și morale, la momente semnificative din 

istoria instituției, cutume, tradiții și eroi.  

 Înseși denumirile colecțiilor – Memoria istoriei, 

Universitaria, Repere Juridice, Civitas – sugerează atât rolul 

formator – de creare și perpetuare a unor repere profesionale –  

cât și cel evocator, de aducere în prim-plan a istoriei și 

personalităților Internelor. Autorii publicați la editura noastră 

fac parte din personalul MAI, lucrările lor reflectând rezultatul 

studiilor de specialitate, al zecilor de ani de experiență 

profesională, al unor cercetări riguroase în domeniile lor de 

activitate, toate acestea ajungând, prin intermediul cuvântului 

scris, la personalul MAI și lăsându-și amprenta asupra culturii 

organizaționale a instituției. 
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Vom menționa aici doar o mică parte din lucrările 

apărute la Editura MAI în ultimii ani, pe care le considerăm 

relevante din perspectiva promovării unor valori instituționale 

specifice Ministerului Afacerilor Interne:  

 „Poliţia de Frontieră” – lucrare realizată cu prilejul 

aniversării a 150 de ani de la crearea Poliţiei de Frontieră 

Române moderne;  

  „Repere cultural-educative. Protecţia Civilă – Arma 

vieţii” – album aniversar realizat în colaborare cu IGSU; 

 „Istoricul Companiei de Jandarmi Botoșani (1893-

1948)” – dr. Laurențiu-Ștefan Szemkovics, Arhivele Naționale; 

 „Tradiţie şi modernitate” – album de prezentare a 

structurilor MAI; 

  „Repere cultural-educative: Distincții acordate 

jandarmilor în perioada 1917-1919”; ,,Distincții onorifice 

conferite grănicerilor români în perioada 1918-1919”–  dr. 

Laurențiu-Ștefan Szemkovics; 

  „Istoria Grupului de Pompieri al Județului Dolj –

1956-1973” – dr. Laurențiu-Ștefan Szemkovics, col. dr. 

Constantin Florea, lt.-col. Florin Cocoșilă;  

 ,,Miniștrii de Interne ai României“, ediția a III-a –  

Constantin Gheorghe; 

 ,, Albumul MAI: 1918-2018“ – album centenar 

(bilingv). 

 

Totodată, un rol important în edificarea culturii 

organizaționale o au publicațiile cu caracter periodic, elaborate 

pe diverse linii profesionale sau cu caracter cultural („Buletinul 

Pompierilor – IGSU, „Buletin documentar”– ISOP, 
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„Integritatea – Buletin documentar şi de informare privind 

activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei, – DGA, 

„Monitor cultural-educativ” – Centrul Cultural al MAI). 

Titluri precum Etica şi integritatea în Ministerul 

Afacerilor Interne, Etica individuală, Investiţia în educaţie și 

formarea unor cetățeni integri (Buletinul DGA nr.1/2018), 

Leadershipul participativ în cadrul situaţiilor de urgenţă, Colaj 

de studii în favoarea conceptului „Inteligența emoțională în 

domeniul ordinii publice și siguranței naționale”, 

Criminalistica românească contemporană (Buletinul ISOP  

nr. 1/2018) sau Începuturile activităţii de ordine de stat în 

Țările Române, Profesie și profesionalism în învățământul de 

ordine și siguranță publică – semicentenarul Școlii de Agenți 

de Poliție ,,Vasile Lascăr” Câmpina (Monitor cultural-

educativ nr.1/2018) sunt relevante pentru modul în care Editura 

MAI contribuie la dezvoltarea culturii organizaționale. 

Dintre lucrările apărute în acest an, ne oprim asupra a 

două cărți de referință, cu o semnificație aparte în Anul 

Centenarului: Miniștrii de Interne ai României – ediția a III-a, 

autor Gheorghe Constantin, respectiv Albumul MAI: 1918-2018.  

,,Miniștrii de interne ai României” prezintă cititorilor 

sinteze biografice ale celor care s-au aflat, de-a lungul timpului, 

în fruntea uneia dintre cele mai importante instituţii ale 

societăţii româneşti. ,,Am speranţa – mărturisește autorul –  că 

acest volum va fi de folos studenţilor şi elevilor din facultăţile 

şi şcolile Ministerului Afacerilor Interne, lucrătorilor din 

această instituţie, dar tot la fel celor din societatea civilă, care 

sunt interesaţi în cunoaşterea unor aspecte din istoria 

Internelor, în principal a personalităţilor care s-au perindat în 

fruntea acestei instituţii.“ 
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Tot profesorul Gheorghe Constantin arată, în cartea sa, 

că ,,cel care studiază istoria Internelor este impresionat de 

faptul că instituţia «ordinei» în ţinuturile româneşti a cunoscut 

o continuă dezvoltare, ținând seama de realizările în domeniu 

pe plan european, pe care, întotdeauna, le-a adaptat 

specificului naţional. Şi nu numai atât. Demnitarii Internelor 

au fost personalităţi de frunte ale vieţii politice şi culturale 

româneşti, puternic ancorate la ideile europene ale timpului…. 

Instituţie cu vocaţie europeană, Ministerul Afacerilor Interne a 

avut, de la începuturi până în zilele noastre, acelaşi principiu 

călăuzitor: «Pro patria et ordine iuris» – care i-a însuflețit pe 

toţi cei ce s-au aflat la cârma acestei instituţii fundamentale a 

statului de drept”.  

„Albumul MAI: 1918-2018” prezintă, în texte și 

imagini, cele patru arme principale ce compun, în prezent, 

Ministerul Afacerilor Interne, așa cum erau ele în urmă cu 100 

de ani și cum se prezintă acum, realizând un arc peste timp ce 

ne ajută să înțelegem modul în care au evoluat aceste instituții 

fundamentale ale statului. ,,Ca reprezentanți ai unuia din cele 

mai importante ministere ale țării, se cuvine ca acum, la 100 

de ani de la crearea statului național unitar român, să ne 

aplecăm asupra istoriei, să înțelegem și să transmitem mai 

departe, felul în care cele patru arme principale ce alcătuiesc 

azi Ministerul Afacerilor Interne – Poliția, Jandarmeria, 

Poliția de Frontieră și Pompierii – au contribuit la asigurarea 

stabilității, siguranței și, în final, unității tuturor românilor. … 

Ne plecăm astăzi în fața celor care, fie că se numeau polițiști, 

jandarmi, grăniceri sau pompieri, au luptat și au căzut pentru 

apărarea ordinii interne, respectarea legilor țării, cucerirea 

independenței naționale și realizarea unirii teritoriilor locuite 

de români.” 
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comisar de poliţie Constantin CROITORU 
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e-mail: abelcroy@yahoo.com 

 

 

Fie că s-a făcut cu condeiul de trestie, cu creionul, pana, 

penița de metal și cu cerneala dintr-o călimară, așa cum 

subliniază un cercetător în domeniu într-o lucrare a sa
1
 și, 

conform sursei bibliografice
2
, comunicarea se pare că a fost, 

este și va fi o componentă esențială a vieții, care trebuie să fie 

înțeleasă cât mai corect pentru a-și atinge scopurile.   

 

SCURT ISTORIC AL COMUNICĂRII
3
 

În secolul V î. Hr., în Grecia Antică a apărut şi s-a 

utilizat, pentru prima dată în istoria omenirii, noţiunea de 

retorică. Totodată, a fost definită retorica drept o ştiinţă a 

discursului şi o artă de a convinge. Primele elemente de teorie a 

comunicării au fost elaborate de Corax din Siracuza (Arta 

retoricii). 

                                                 
1
 Mihai Rachieru, Documentaristica și Arhivistica, Universitatea  

„G. Barițiu”, Brașov, secţia Ploieşti, 2014. 
2
 https://enachescupsihologie.wordpress.com/comunicare/. 

3
 http://www.scrigroup.com/management/cominicare/Comunicarea-umana-

trecut-preze25977.php. 

mailto:abelcroy@yahoo.com
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Au apărut, în mod firesc, şi specialiştii în retorică, aşa-

numiţii sofişti. În ordine cronologică, a urmat noţiunea de logograf 

şi noţiunea „vie”, corespondenţa, adică, altfel spus au apărut şi 

specialişti în evaluarea cuvântărilor, cu menţiunea că o cuvântare 

se construieşte pe şase niveluri: introducerea, expunerea de 

motive, prezentarea faptelor, argumentaţia, probele şi concluziile. 

Între 427-347 î. Hr., Platon
4
 a introdus retorica în viaţa 

academică. Astăzi, putem spune că retorica a constituit un 

început în ştiinţa comunicării.  

În procesul comunicării, Platon a delimitat cinci etape:  

– conceptualizarea; 

– simbolizarea; 

– clasificarea; 

– organizarea; 

– realizarea. 

 

Între 384-322 î. Hr., Aristotel
5
 a scris Rethorike şi 

primul tratat de logică Organon; 

Între 106-43 î. Hr., Cicero
6
 a continuat munca 

înaintaşilor săi, la care a adăugat multe lucrări şi tratate, între 

care, de referinţă este „De Inventione, De Oratore şi Topică”. 

                                                 
4
 Platon (/pleɪtoʊ/; greacă: Πλάτων Plátōn, 428/427 sau 424/423 – 348/347 

î.e.n.) a fost un filosof din Grecia Clasică și fondatorul Academiei din 

Atena, prima instituție a învățământului superior din lumea occidentală. El 

este considerat a fi cea mai importantă figură în dezvoltarea filozofiei, mai 

ales a tradiției occidentale.  
5
 Aristotel/Aristoteles; 384-322 î. Hr.) [2] a fost un filosof antic grec, ucenic 

al lui Pitagora; el a fost și om de știință, născut în orașul Stagira, Chalkidice, 

la periferia de nord a Greciei Clasice. 
6
 Marcus Tullius Cicero (3 ianuarie 106 î. Hr.-7 decembrie 43 î. Hr.) a fost 

un politician și avocat roman, care a deținut funcția de consul în anul 63 î. Hr.   
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După perioada greco-romană, teoria şi practica 

comunicării umane au cunoscut o oarecare stagnare; aşa se face 

că, abia în secolul XIII-lea, apar dezbaterile publice în 

Parlamentul britanic (în 1215 este semnată Magna Carta, prin 

care se stabileau principiile parlamentare). 

După această dată, au avut loc următoarele evenimente 

notabile în domeniu: 

 în 1295, sub domnia lui Edward I, este înfiinţat 

Parlamentul britanic; 

 în 1341 are loc împărțirea Parlamentului în cele două 

camere: Camera Comunelor şi Camera Lorzilor; 

 în secolul al XIX-lea, în universităţile americane, au 

fost introduse competiţiile de dezbateri publice (formale), 

pentru ca, mai apoi, mijloacele moderne de comunicaţie să facă 

posibile dezbaterile publice televizate şi din presa scrisă. 
 

Începând cu secolul al XV-lea, teoriile, tehnicile, practicile 

şi tehnologiile comunicării au cunoscut salturi succesive: 

 între 1436 şi 1444 – imprimeria mecanică; 

 1631 – primul săptămânal francez; 

 1827 – primele fotografii (Franţa); 

 în 1888, este realizată, cu un aparat Kodak, 

fotografia modernă, ceea ce contribuie decisiv la dezvoltarea 

comunicării umane prin imagini; 

 1837 – telegraful (SUA); 

 1876 – telefonul (SUA); 

 1896 – telegraful fără fir (Anglia); 

 1920 – radioul;  

 1895 – comunicarea cinematografică; 

 1926 – primele imagini televizate. 
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Se presupune că cea mai veche reclamă scrisă datează 

de acum 3.000 de ani, fiind inscripţionată pe papirus şi 

descoperită printre ruinele oraşului Theba, din Egipt. Astfel, se 

consideră că tot în domeniul Comunicării intră şi segmentul 

emblemelor, segment care a fost reprezentat foarte sugestiv 

încă de la începuturile sale:  

o firma unui brutar era reprezentată de un catâr, 

punând în mişcare o moară; 

o lăptăriile – aveau, pe efigie, o capră;  

o farmaciştii – efigia şarpelui. 

 

PEȘTERILE 

Așadar, înaintaşii noştri, cei aflaţi la stadiul 1, conform 

Piramidei lui Maslow, au simţit nevoia să se exprime, să-şi 

împărtăşească trăirile şi să le lase „moştenire”. Pereţii 

peşterilor rupestre sunt adevărate hrisoave în acest sens. În 

urma studiilor şi cercetărilor aprofundate pe teren, cercetătorii 

în domeniu din întreaga lume sunt de acord cu următoarea 

afirmație științifică: „Cele mai vechi picturi rupestre sunt în 

peştera El Castillio, din Spania şi au peste 40.000 de ani” – 

mențiune consemnată de sursa bibliografică citată
7
.   

De asemenea, s-a concluzionat că cele mai vechi picturi 

rupestre din lume se găsesc în peşteri din ţara noastră
8
.  Aceste 

picturi datează de acum 23.000-35.000 de ani, după cum spun 

specialiștii în artă rupestră. Președintele Federației Române de 

Speologie, Viorel Lascu, împreună cu dr. Jean Clottes, expert 

                                                 
7
 http://stiri.tvr.ro/cele-mai-vechi-picturi-rupestre-sunt-in-pestera-el-castillio- 

din-spania-si-au-peste-40-000-de-ani_17273.html#view. 
8
 http://stiri.tvr.ro/Cele-mai-vechi-picturi-rupestre-din-lume-au-fost-descoperite-

in-Ro. 
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internațional în artă rupestră, Aurel Chiriac, directorul 

Muzeului Țării Crișului din Oradea și Călin Ghemiș, arheolog 

la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea, au relatat despre 

descoperirile din peștera Coliboaia, de pe Valea Sighiștelului, 

dar și rezultatele datărilor probelor de Carbon 14, recoltate din 

galeria picturilor din peșteră.  

În peștera Coliboaia s-a descoperit o galerie cu picturi 

negre. Aceste picturi reprezentau: un bizon, un cal, o felină și 

două capete de rincori (rinoceri). În plus, au fost descoperite și 

câteva gravuri și oseminte de urși. În iunie 2010, a fost făcută 

această descoperire de câțiva speologi români, după o misiune 

franco-română. Doi specialiști în artă rupestră, Jean Clottes și 

Bernard Gély, din Franța, spun că aceste picturi datează de 

acum 23.000-35.000 de ani. Pentru ilustrare, am ales o 

imagine, prezentată în Figura nr. 1. 
 

 
FIGURA NR. 1 – Desene rupestre 

 

Peștera Coliboaia se află în județul Bihor, pe Valea 

Sighiștelului. Cavitatea a devenit cunoscută datorită picturilor 

rupestre foarte vechi ce datează de zeci de mii de ani și ale 

urmelor ce atestă că a fost locuită de oameni. În încăpere se află 

câteva gravuri și picturi ce înfățișează animale. Accesul este 

dificil, fiind necesară parcurgerea unui traseu pe sub apă până 

aici. De asemenea, acest sector din peștera Coliboaia nu este 

accesibil turiștilor. Peștera Coliboaia se întinde pe o lungime de 

aproximativ 750 m. Concrețiuni specifice se găsesc pe pereții 

https://www.dzr.org.ro/wp-content/uploads/2016/03/Cele_mai_vechi_picturi_rupestre_din_Europa_se_afla_in_Romania.jpg
http://www.worldwideromania.com/starea-drumurilor/judetul-bihor/


89 

dinspre finalul peșterii sub formă de scurgeri parietale, stalactite 

și stalagmite. Intrarea se face printr-un fel de portal în formă de 

triunghi, cu o înălțime de 2 m. Aventurarea în peștera Coliboaia 

este recomandată numai speologilor cu experiență, pentru că este 

activă și parcurgerea sa poate fi dificilă. Descoperirea arată că 

zona era locuită acum 32.000 de ani, când au fost făcute 

desenele. Mai mult, substanţa utilizată pentru realizarea 

picturilor datează de acum 36.000 de ani. Picturile descoperite în 

peştera Coliboaia sunt negre şi reprezintă animale, printre care: 

un zimbru, un cal, posibil o felină, capete de urs şi chiar rinoceri. 

Ele au fost găsite într-o galerie înaltă, greu accesibilă din cauza 

unui râu subteran. Echipei de cercetători români i s-au alăturat 

cinci specialişti din Franţa. Conform acestora, picturile aparţin 

unei perioade vechi a artei parietale, Gravettian sau Aurignacian, 

fiind pentru prima dată când se descoperă artă parietală atât de 

veche în Europa Centrală. 

„Peştera Coliboaia are o importanţă deosebită, deoarece 

este prima din Europa Centrală care are zeci de reprezentări 

animale”, a declarat arheologul Jean Clottes, în timp ce Viorel 

Lascu, preşedintele Federaţiei Române de Speologie a declarat: 

„În ultimii doi ani, aici au mai fost descoperite şi alte lucruri 

interesante, precum schelete şi desene foarte importante pentru 

patrimoniul României şi al Europei”.  

S-au mai descoperit astfel de picturi rupestre în alte 

peșteri din România, de exemplu în peștera Cuciulat și în 

peştera Măgura. Vechimea, precum și autenticitatea acestora, 

au fost atestate de cercetători străini, fiind o noutate în partea 

aceasta a Europei.
9
 

                                                 
9
http://www.descopera.ro/dnews/8703629-cele-mai-vechi-picturi-rupestre-

din-centrul-si-estul-europei-au-fost-descoperite-in-romania. 

http://frspeo.ro/frspeo/index.php?option=com_content&task=view&id=236&Itemid=99999999
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PERGAMENTUL
10

 

O altă modalitate de a crea înscrisuri este aceea de a 

scrie pe coli de pergament; pentru fabricarea pergamentului se 

foloseau piei de oi, capre, viței, iepuri, folosindu-se o tehnică 

specială de tăbăcire. Cel mai fin pergament se obținea din 

pieile mieilor nenăscuți. În Antichitate, cel mai important 

centru de prelucrare s-a aflat în orașul Pergamon, din Asia 

Mică. Datorită locului de producere, romanii numeau acest 

suport de scris membrana pergamena sau charta pergamena. 

Când pergamentul era făcut din piele de vițel, de miel sau ied 

nenăscut, purta denumirea de vellum. Acesta era foarte fin, de 

foarte bună calitate, dar foarte scump. De la numele său derivă 

denumirea actuală, de hârtie velină. 

Deși el era un material mai solid și mai suplu decât 

papirusul și permitea zgârierea și ștergerea textului vechi 

pentru a se scrie un alt text, totuși, folosirea pergamentului s-a 

generalizat lent și abia în secolul al IV-lea d. Hr. a înlocuit 

complet papirusul în realizarea cărților. 

 

 
FIGURA NR. 2 – Piele de capră întinsă la uscat pentru 

fabricarea pergamentului 

                                                 
10

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Pergament. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Oaie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Capr%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vac%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iepure
https://ro.wikipedia.org/wiki/Antichitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pergamon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Asia_Mic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Asia_Mic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Parchment_from_goatskin.jpg
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POŞTĂ, TELEGRAF, TELEFON
11

  

În ultimul secol, mijloacele de comunicare în masă au 

devenit mult mai accesibile, iar ponderea utilizatorilor a crescut 

considerabil. Un lucru a rămas, însă, la fel: atunci, ca şi acum, 

ele reprezintă o emblemă a statutului social. De exemplu, acum 

100 de ani, posesia unui telefon era un lux, deoarece era un 

produs nou şi, prin urmare, scump și accesibil doar anumitor 

categorii sociale. Acum, deşi serviciul de telefonie mobilă este 

accesibil oricui, telefonul mobil este privit ca un accesoriu care 

trebuie să ilustreze un anumit statut social. 

Atunci, mijloacele de comunicare erau considerate o 

anexă, un mijloc de a îmbunătăţi viaţa şi erau privite în sensul 

lor de bază: ca mijloace de răspândire a informaţiilor. Acum au 

devenit un element indispensabil în desfăşurarea activităţilor 

cotidiene. Un segment important de populație se bazează pe 

aceste mijloace de comunicare, pentru a îşi îndeplini sarcinile 

de serviciu. Odată cu dezvoltarea mijloacelor de comunicare,  

s-a modificat şi modul de desfăşurare a activităţilor, dar şi 

modul în care este percepută scurgerea timpului. Atunci, ritmul 

de viaţă era unul mai lent, iar răspândirea informaţiilor necesită 

un anumită interval de timp, direct proporţional cu distanţa la 

care era transmisă.  

Acum, ritmul de viaţă este mai alert, transmiterea de 

informaţii se face în timp real, iar distanţele nu mai reprezintă 

un obstacol, viteza de transmitere a acestora ajungând să se 

măsoare în secunde. Se remarcă, de asemenea, un puternic 

impact asupra modului de organizare a rapoartelor sociale. 

Apariţia şi diversificarea mijloacelor de comunicare joacă un 

rol semnificativ în schimbarea modului în care oamenii 

interacţionează.  

                                                 
11

 Frederic Dame, Bucureștiul în 1906, Editura Paralela 45, București, 2007. 
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S-a pierdut componenta personală a comunicării 

între oameni! Nu se mai trimit scrisori redactate de mână, 

prin poştă, ci se trimit e-mailuri. De multe ori, ele au un 

conţinut standardizat, adresat unui grup mai mare de persoane, 

din care dispare componenta personală a comunicării dintre 

două fiinţe. Datorită facilităţilor pe care mijloacele de 

comunicare le oferă, oamenii încep să interacţioneze în mod 

direct din ce în ce mai puţin, preferând mijloacele indirecte de 

interacţiune: întâlnirile „faţă în faţă” sunt înlocuite de 

convorbiri telefonice, videoconferinţe și e-mailuri.  

Odată cu apariţia mijloacelor de comunicare indirectă a 

scăzut şi necesitatea contactului direct între oameni pentru a 

face schimb de informaţii. Deoarece interacţiunea umană nu 

mai este necesară pentru a face schimb de informaţii, oamenii 

care se bazează pe acest tip de comunicare au devenit mai 

introvertiţi, mai comozi și, cu timpul, mai indiferenţi faţă de 

etichetă şi bune maniere.  

De asemenea, este de remarcat şi modul de răspândire 

pe diferite categorii sociale a mijloacelor de comunicare. În 

timp ce generaţia tânără este dependentă de comunicarea prin 

intermediul chat-urilor (messenger, skype), oamenii de afaceri 

recurg la e-mailuri şi videoconferinţe, în timp ce persoanele 

mai conservatoare se rezumă la utilizarea mijloacelor 

tradiţionale, cum ar fi telefonul. 
   

ALFABETUL BRAILLE
12

 

Alfabetul Braille este un sistem de scriere folosit de cei 

cu deficiențe de vedere. Literele sunt compuse din puncte ieșite 

în relief, care pot fi simțite cu ajutorul degetelor. 

                                                 
12

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabetul_Braille. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alfabet
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Literele de la A la Z au, fiecare, semne corespunzătoare 

în Braille. Sistemul a fost creat de Louis Braille, în 1825. El se 

bazează pe o matrice de șase puncte, aranjate pe două coloane 

de câte trei puncte, beneficiind de următoarea notație: 

 punctul 1 în stânga sus, rândul 1 coloana 1; 

 punctul 2 în stânga mijloc, rândul 2 coloana 1; 

 punctul 3 în stânga jos, rândul 3 coloana 1; 

 punctul 4 în dreapta sus, rândul 1 coloana 2; 

 punctul 5 în dreapta mijloc, rândul 2 coloana 2; 

 punctul 6 în dreapta jos, rândul 3 coloana 2. 

 

Pentru a atinge un număr cât mai mare de caractere și 

simboluri reprezentate, sistemul apelează la numeroase 

aranjamente ale celor 63 de combinații de puncte ale grupului 

fundamental. Cele 63 de combinații posibile din acest tipar 

alcătuiesc litere, numere, semne de punctuație, cuvinte 

obișnuite, precum și, un, o. Se poate reprezenta un număr mult 

mai mare de semne din diverse sisteme, cum ar fi cel 

matematic, logic, muzical etc. Sistemul Braille se folosește, de 

asemenea, de context pentru a conferi, aceluiași aranjament de 

semne sau combinație de puncte, semnificații multiple. 

Codul Braille pentru limba engleză a fost adoptat abia 

în anul 1932. Braille poate fi scris de mână – de la dreapta la 

stânga – cu ajutorul unui punctator, pe hârtie. Când foaia este 

întoarsă pe dos, punctele ies în relief, iar textul poate fi citit de 

la stânga la dreapta; se poate realiza și cu ajutorul 

instrumentelor clasice, tăbliță și punctator, cu mașini de scris 

(analoage celor de dactilografiat) sau cu ajutorul tehnologiei de 

acces (imprimante Braille analoage celor standard). 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Louis_Braille
https://ro.wikipedia.org/wiki/1825
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_englez%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1932
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FIGURA NR. 3 – Alfabetul Braille 

 

S.O.S. – ALFABETUL MORSE 

Conform trimiterii bibliografice următoare
13

, sistemul 

MORSE reprezintă un sistem de telegrafie care utilizează un 

alfabet compus din puncte și linii, sau denumeşte chiar 

 aparatul de telegrafie care transmite și recepționează acest 

alfabet. Codul Morse sau alfabetul Morse
14

 este o metodă de 

transmitere a informației folosind secvențe standardizate de 

semne sau pulsații scurte și lungi – cunoscute în mod comun ca 

„puncte” și „linii” – pentru litere, cifre și caracterele speciale 

specifice oricărui mesaj. În general, este cunoscută utilizarea 

lui în sistemul transporturilor maritime, iar numele acestui tip 

de alfabet vine de la inventatorul său, Samuel Morse
15

.       
 

 

FIGURA NR. 4 – Alfabetul Morse 

                                                 
13

 https://dexonline.ro/definitie/morse. 
14

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Codul_Morse. 
15

 Samuel F. B. Morse – inventatorul telegrafului. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Informa%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Standard
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COMUNICAREA PE SCURT
16

 

Comunicarea:  orice comportament are o valoare 

comunicativă: 

 etimologic, transmite ideea relaţiei cu celălalt (com = cu); 

 transmitere a unui anumit conţinut, informaţii, opinii, 

păreri, sentimente etc.; 

 punere în comun, împărtăşire şi transmitere a unor 

proprietăţi unui număr de lucruri;  

 acţiunea unui organism sau a unei celule care 

modifică modelele probabile de comportament ale altui 

organism sau celule; 

 schimbul verbal dintre subiectul care vorbeşte şi un 

interlocutor. 

 

COMUNICAREA UMANĂ. NIVELURI  

 proces prin care un individ (comunicatorul) transmite 

stimuli, cu scopul de a schimba comportamentul altor indivizi 

(auditoriul); 

 totalitatea proceselor prin care o minte poate să o 

influenţeze pe alta; 

 acţiunea de a comunica şi rezultatul ei; 

 ceea ce leagă organismele între ele. 

  

O comunicare reuşită trebuie să se „desfăşoare” în 

cadrul a şase niveluri. De asemenea, orice procedeu de 

comunicare se poate încadra în tiparul uneia sau alteia dintre 

categorii, în funcţie de criteriul care a fost utilizat la încadrarea 

respectivei comunicări.  

                                                 
16

 Florin Dumtrescu, op. cit. 
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Astfel, în funcţie de numărul participanţilor şi de natura 

relaţiilor care se stabilesc între ei, comunicarea poate fi: 

  intrapersonală;  

  interpersonală;  

  de grup;  

  publică;  

  de masă. 

Însoţită şi de trăiri afective, relaţia interpersonală care 

se dezvoltă în registrul afectiv şi emoțional, poate fi:  

  pozitivă;  

  negativă;  

  neutră. 

Dimensiunile contextului în care se comunică sunt, şi 

ele, diverse: 

  fizice;  

  culturale;  

  sociale şi psihologice;  

  temporale. 

Orice proces de comunicare umană produce efecte de 

natură: 

  cognitivă;  

  afectivă;  

  comportamentală. 
 

TEORIILE COMUNICĂRII SOCIALE
17

 

 teoriile datei (1948); 

 teoriile semnului (lingviştii dezvoltă subiecte 

specifice comunicării); 

                                                 
17

 http://www.scrigroup.com/management/cominicare/Comunicarea-umana-

trecut-preze25977.php. 
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 teoriile comportamentului (studiază comunicarea la 

nivel interpersonal); 

 teoriile difuzării (studiază comunicarea de masă); 

 teoriile sistemice (cu preocupare pentru cibernetică, 

organizare şi constructivism); 

 teoriile privind pragmaticile psihologice; 

 teoriile antropo-sociologiei comunicării (pun accent 

pe abordarea socială a interacţiunii); 

 teoriile pragmatice lingvistice. 
 

AXIOMELE COMUNICĂRII 

 Axioma 1: Comunicarea este inevitabilă. 

 Axioma 2: Comunicarea se dezvoltă pe două planuri: 

planul conţinutului (limbajul verbal) şi planul relaţiei (limbajul 

nonverbal). 

 Axioma 3: Comunicarea este un proces continuu, care 

nu poate fi abordat în termeni de cauză-efect sau stimul-răspuns. 

 Axioma 4: Comunicarea se bazează atât pe 

informaţie în formă digitală (procesată de sistemul nervos 

central), cât şi pe informaţie analogică (procesată de sistemul 

neurovegetativ). 

Axioma 5: Comunicarea este ireversibilă. 

 Axioma 6: Comunicarea implică raporturi de putere 

între parteneri, iar tranzacţiile (schimburile) care au loc între ei 

pot fi simetrice sau complementare. 

 Axioma 7: Comunicarea implică procese de 

acomodare şi ajustare a comportamentelor. 
 

LEGILE COMUNICĂRII 

În cadrul unui grup micro/macro, al unei 

societăţi/comunităţi, relaţiile sociale se nasc din nevoia de 
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celălalt. Societatea nu reprezintă doar o sumă de indivizi ori o 

sumă de bani; ea este alcătuită din suma reţelei de legături 

dintre indivizi, deci din suma relaţiilor sociale ale lor. 

O primă definiţie (şi cea mai cunoscută) este aceea 

conform căreia comunicarea este  un schimb de semnale 

(sonore, tactile sau vizuale), schimb oferit cu scopul de a 

informa, instrui sau convinge, fiind bazat pe existenţa unor 

semnificaţii comune și condiţionat de contextul relaţiilor între 

cei ce comunică; este dependent de contextul social. 

În cea mai ştiinţifică definiţie, programul de relaţii 

publice este un efort susţinut al unui individ ori al unei 

organizaţii pentru a construi relaţii sociale demne de încredere 

ori cu scopul de a atinge anumite obiective, aşa cum se 

consemnează şi în sursa bibliografică pe care am consultat-o
18

. 

Acest efort se bazează pe aplicarea unor strategii de 

comunicare şi pe evaluarea rezultatelor obţinute. 
 

ELEMENTELE COMUNICĂRII 

Pentru a stăpâni comunicarea, trebuie să îi înțelegem 

elementele de bază, și anume: 

 Expresivitatea limbajului: dacă vorbirea este 

monotonă, inexpresivă, lipsită de accente emoționale, logică, 

voce defectuoasă sau nefirească, dacă pronunția este afectată, 

comunicarea se perturbă. Expresivitatea se realizează prin 

intonație. Intonația are cinci variante:  

  specifică întrebării/mirării/surprizei/exclamației; 

  specifică ordinului/poruncii/insistenței/rugăminții/invitației; 

                                                 
18

 Ștefan Curavale, Relații publice, Universitatea „G. Barițiu”, Brașov, 

secția Ploiești, 2014, p. 1. 
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  „logică” – întâlnită în povestire/enumerare/comparare/ 

exprimare indiferență; 

  specifică mustrării/amenințării/jignirii; 

  a afirmației. 

 Funcţii ale limbajului: cinci la număr, după cum 

urmează: de comunicare, practică, afectivă, ludică, cathartică. 

 Formele limbajului: interior, exterior, scris, gestică, 

mimică. 

 Formele comunicării: monologul, expunerea, 

prelegerea, discursul, alocuțiunea, toastul, pledoaria, disertația. 

 Formele comunicării verbale sunt:  

– dialogul – mesajul circulă bidirecțional sau 

multidirecțional, dacă participă la discuție mai mulți subiecți. 

– interviul – variantă rigidă a dialogului, în care rolul 

emițătorului și receptorului sunt oarecum fixe, nu se schimbă 

între ele, nu se preiau reciproc, ci de la un capăt la celălalt; unul 

cere și celălalt oferă informația; 

– dezbaterea – discuție amplă și analiză minuțioasă asupra 

unei probleme de interes mai larg, în scopul clarificării ei; 

– colocviul – formă de discuție în care se dezbate o idee 

legată de un anumit subiect.  

 

DENUMIRILE FORMELOR DE COMUNICARE 

Cele 16 denumiri ale fiecărei forme de comunicare sunt: 

comunicarea verbală, nonverbală, interpersonală, 

intrapersonală, de grup, mediatizată, de masă, esopică, politică 

şi electorală, de întreprindere, publică, publicitară, educativă, a 

organizaţiilor societăţii civile, paradoxală, internaţională. 

Omul, prin definiție, este un „animal” social, care are 

nevoie de comunicare și exteriorizare, ceea ce-l diferențiază de 
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restul ființelor. Prin comunicare, individul își formează și își 

dezvoltă personalitatea. Comunicarea permite influențarea 

educativ-formativă a individului, în lipsa comunicării el 

rămânând la nivelul dezvoltării biologice, izolat, inapt, privat 

de capacitatea de integrare în colectivitate și, pe cale de 

consecință, nu va fi posibilă interacțiunea rațională, bazată pe 

gândire și coordonarea persoanelor, pe cooperarea și 

interinfluențarea reciprocă.  

Comunicarea satisface și nevoia exteriorizării emoțiilor. 

De la desenele rupestre alcătuite în peșterile-adăpost la 

telefonia mobilă, de la papirus la rețele virtuale de comunicare, 

omul a știut să țină pasul cu istoria și știința şi datorită 

comunicării. Mai în glumă, mai în serios, astăzi se spune că nu 

exişti dacă nu comunici
19

. Încă de la începutul vieţii, ni se 

comunică regulile esenţiale după care trebuie să ne ghidăm, iar 

noi, mai departe, trebuie să ne asigurăm integrarea într-o 

societate comunicând cine suntem şi ce anume ne dorim. 

Instrumentele comunicării presupun trei aspecte, care 

pot fi considerate și mecanisme pentru acest atribut al omului, 

comunicativitatea: limba, limbajul și vorbirea. 

 Limba – un fenomen social creat de societate pentru 

a satisface nevoia de comunicare între membrii acesteia; este 

un complex de simboluri și semne; 

 Limbajul – activitatea de comunicare realizată cu 

ajutorul limbii; 

 Vorbirea – actul de utilizare concretă și individuală a 

limbii.  

                                                 
19

 https://roxanabaesu.wordpress.com/2011/03/04/hello-world-2/. 
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John Lock
20

 susține că omul se naște „tabula rasa”, fără 

nicio capacitate de cunoaștere și/sau de înțelegere. În cadrul 

acestui proces, ereditatea are un rol de bază! Ascultarea, alături 

de vorbire, citire și scriere este o componentă a procesului de 

comunicare. Abilitatea de a asculta depinde, în primul rând, de 

motivarea care există pentru aceasta. O comunicare reușită 

trebuie să se „desfășoare” pe șase niveluri. 

Comunicarea interpersonală presupune: cuvinte; voce; 

tonalitate; limbajul trupului; fizionomie; mimică; postură; 

gestică; înfățișare; culoare a hainelor etc.  

Studiile au relevat că 55% dintre mesajele noastre sunt 

mimico-gestuale, 38% sunt vocale nonverbale și 7% sunt 

propriu-zis vocale (Figura nr. 5.) 

 

FIGURA NR. 5 – Ponderea componentelor  

comunicării interpersonale 

 

Conform literaturii de specialitate
21

, existând mai multe 

entităţi distincte, dar de acelaşi fel, a apărut şi nevoia acestora 

de a se înţelege, de a se cunoaşte reciproc. Procesul care 

satisface aceste trebuinţe ale omului şi care este în strânsă 

legătură cu latura socială a acestuia, este comunicarea. Prin 

cele cinci mari înţelesuri ale sale (înțelegere, comunitate, 

                                                 
20

 John Lock – fizician și filozof englez.  
21

 Calin Rus, Introducere în ştiinţa comunicării şi a relaţiilor publice, 

Institutul European, Iaşi, 2002. 
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participare, organizare, neînțelegere), procesul comunicării stă 

la baza creării, menţinerii şi dezvoltării structurilor sociale.  

 

Informațiile
22

 de interes public sunt acelea care privesc 

activitatea sau rezultatele obţinute din activitățile unei autorități 

sau instituții publice, care își desfășoară activitatea pe teritoriul 

României, potrivit Constituției, indiferent de suportul sau 

modul de exprimare a informației. 
 

CALCULATORUL ȘI INTERNETUL 

 1960 – termenul de semiotics – semiotică (studierea 

tuturor modalităţilor de comunicare structurată); 

 1960-1962 – știinţa comunicării (Antropologie 

structurală – Levi-Strauss); 

 1963 – ştiinţa comunicării integrate (antropologia 

socială + sociologia + economia); 

 1995 – comunicarea (disciplina studiată la Institute 

for Scientific Information, din Philadelphia); 

 în anii ‟80 – CD-Rom-ul (produs multimedia off-line); 

 1990 – Revoluţia Internet. 
 

SOCIALIZAREA ŞI REŢELELE DE SOCIALIZARE 

Literatura de specialitate
23  

explică existenţa unui întreg 

proces de socializare argumentând interacţiunea agenţilor şi 

instanţelor socializante.
24

 

                                                 
22

 Cornel Popescu, Autonomia locală și integrarea europeană, Editura All 

Beck, București, 1999, pag 51. 
23

 Achim Mihu, Sociologie generală, vol. I, Editura Napoca Star, 2002, 

pag.176-205. 
24

 Traian Rotariu, Procesul socializării. Agenți și instanțe socializante. în 

„Sociologie”, Editura Mesagerul Transilvan, Cluj-Napoca, 1996, pag. 91-112. 
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În cadrul socializării au loc foarte multe interacţiuni 

interetice şi interrasiale. Pătrunderea noilor membri/indivizi 

într-un mediu organizat este un proces complex, care începe 

încă din primele zile de viaţă şi continuă, uneori, pe parcursul 

întregii vieţi. Acest proces constă în învăţarea modului de viaţă 

al grupului şi societăţii cărora le aparţine individului.  

După o altă definiţie, socializarea este un proces de 

comunicare interactivă a valorilor/normelor şi metodelor de 

comportament specifice unui grup sau unei societăţi.  

Procesul de socializare presupune/are următoarele 

caracteristici: 

– poate decurge lin/aspru/brutal/cu discontinuităţi; 

– nu obligă indivizii să asimileze mecanic norme/valori; 

– este un proces activ şi o formă de programare 

culturală; 

– are mai multe finalităţi: – psihică, dezvoltând 

trăsăturile personale; 

– socială, formând deprinderile;  

– culturală, asimilând simboluri, limbaj, valori. 

 

Întreg procesul poate avea urmări/concluzii pozitive, 

desfăşurându-se conform normelor, valorilor, aşteptărilor sau 

dimpotrivă, negative, contrar aşteptărilor. De asemenea, poate 

fi concordantă cu valorile generale sau discordantă, 

neconformă cu valorile generale, îmbrăcând diferite forme, 

după cum urmează: 

a) socializarea primară –  realizată în copilărie, este 

profund afectivă; 
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b) socializarea secundară – realizată în şcoală, între 

prieteni adulţi; 

c) socializarea continuă – realizată prin însuşirea de 

modele; 

 d) socializarea anticipativă – realizată prin însuşirile 

unui grup la care vrea să adere; 

e) resocializarea – prin însuşirea unui nou set de valori, 

diferite de cele anterioare.  

Nefiind un proces instantaneu şi derulat de la sine, 

socializarea implică existenţa unor factori, a unor agenţi ai 

socializării, dintre care eu am ales să vă prezint cinci.  

Aşadar, într-o ordine aproximativ cronologică, 

socializarea se desfăşoară sub influenţele următorilor factori: 

 familia: este principalul agent, un intermediar între 

copil şi societate; ţine cont de câţiva subfactori, ca de exemplu: 

categoriile socio-profesionale ale părinţilor, clasa lor socială, 

religia lor, imitarea părinţilor în ceea ce priveşte ajutorul în 

muncă şi continuarea preocupărilor lor; 

 anturajul/grupul de prieteni: este un grup social cu 

membri de aproximativ aceeaşi vârstă şi poziţii similare; este 

un agent puternic în copilărie şi adolescenţă, când copiii sunt 

egali ca parteneri de cooperare; 

 şcoala: este un agent socializator complex, care 

oferă informaţii, calificări, un climat valoric şi normativ, 

formal şi informal; 

 mijloacele de comunicare în masă: constituie unul 

dintre principalii agenţi de socializare, cu efecte multiple, 

pozitive şi negative, după cum conţinutul este pozitiv sau 

negativ. 
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REŢELE EXISTENTE 

Conform Wikipedia, o rețea socială (nu există rețele de 

socializare, termenul desemnează altceva) este, la modul 

general vorbind, o rețea de persoane cu scopuri comune, cum 

ar fi o rețea de studenți, politicieni, în contrast cu rețelele 

tehnice – ca rețeaua de telefon sau gaz metan. 

În ultimii ani, printr-o rețea socială se înțelege, deseori, 

și o rețea (informațională) de utilizatori de Internet, bazată pe 

anumite situri web, la care utilizatorii se pot înscrie și pot 

interacționa cu alți utilizatori, deja înscriși. Aceste rețele 

sociale fac parte din fenomenul relativ nou, global, numit Web 

2.0. Astfel, membrii unei rețele sociale sunt legați între ei în 

mod informal, fără obligații, dar de obicei contribuie activ la 

colectarea și răspândirea informațiilor pe întregul glob prin 

intermediul webului. Eventual, denumirea unei astfel de rețele 

(informaționale) de utilizatori s-ar putea echivala cu „rețea 

internetică de utilizatori”. 

Cele mai cunoscute rețele web sociale sunt: 

– Google+ – cca 180 de milioane de utilizatori; 

– Facebook – cu cca 1.310.000.000 de membri în toată lumea; 

– Flickr – rețea mondială pentru informaţii de tip imagine şi 

fotografie; 

– LinkedIn – 300 de milioane de utilizatori, pentru 

managementul carierei şi relaţiilor profesionale; 

– Pinterest – cca 70 de milioane de utilizatori; 

– Twitter – 1 miliard de utilizatori pentru răspândirea rapidă 

a ştirilor scurte de max 140 de caractere; 

– Instagram – cca 30 de milioane de utilizatori; 

– Youtube – cca 1 miliard de utilizatori. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Telefon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gaz_metan
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sit_web
https://ro.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
https://ro.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
https://ro.wikipedia.org/wiki/Web
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În România, reţelele sociale au apărut în 2008, odată cu 

apariţia reţelelor Twitter şi Facebook. Tot conform Wikipedia, 

rețelele de socializare web, din domeniul  Internetului  și  

informaticii, sunt comunități de utilizatori cu interese comune 

ai unor situri web, care, în general, oferă și o paletă de servicii 

web specializate pe anumite domenii. Uneori, conținutul 

informațional ce se oferă în rețeaua socială este generat chiar 

de către utilizatori, caz în care se vorbește despre medii sociale. 

Lista rețelelor de socializare din România este: Afaceri, 

Agregator, Apropiere fără Limite, Bagă Mare, Bășcălie, Bionyk, 

Bloglog, BlogPoint, BlogRo, Booktopia.ro, Bree, Ce Faci, Cică, 

Cirip, City Cars, Click-click, Digline, Digmee, OK, Exclusiv 

România, Fain @ Polimedia, FAV 20, Feedy, FeteBaieti.com, 

Gashca.ro, GetLoaded, Get STATUS, Ghidoo, Globber, 

HappyFish, Hello You, Hellow, HeyoIași,  NetIkonect, 

InterKasa, Întrebări Interesante, Invită, Koolro, Latimp.net, 

Likeu, LOKA, Lucrez în IT, Lumea e Mică, Metropotam 

Myshoppy.ro, Neogen, Netlog, OK Blog, Omolog, Patimi, Pe 

Țeavă, Pom Verde, Preferate, Prieteni, Prieteni Coca-Cola, 

Prietenii ZZN, ProBlogger, ProDdit, Răspunsuri, Recomandă, 

Rezo.ro, Schimbă Lumea, Sibir, SilverFace, Simpatie, 

Socializare.net, SocialWay.ro, Spațiul Meu, Știri 24, Tetatet, 

toateBlogurile, Top Știri, TPU, Trilulilu, Urbanbite, VideoMix, 

VoxRO, W3bchat, Yute.Ro, Zang, Zilei, Zvoner. 

Pe lângă avantajele acestor rețele, care facilitează, de 

exemplu, întrajutorarea membrilor, formarea de noi cunoștințe 

și prieteni, răspândirea rapidă a știrilor și zvonurilor, aceste 

rețele ascund și pericole, deoarece, de obicei, nu se declară 

explicit care e sursa informațiilor, cine este furnizorul de 

servicii și nici dacă acesta intenționează să utilizeze 

informațiile și în alte scopuri.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Re%C8%9Bea_de_socializare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Internet
https://ro.wikipedia.org/wiki/Informatic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sit_web
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Mediu_(Informatic%C4%83)&action=edit&redlink=1
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EFECTELE UTILIZĂRII ASUPRA COPIILOR ŞI 

ADOLESCENŢILOR 

Modul în care viaţa copiilor şi a adolescenţilor a ajuns 

să fie afectată de reţelele sociale şi rolul părinţilor în acest 

capitol sunt probleme ale societăţii contemporane şi ale 

generaţiei de copii care a nimerit într-o lume virtuală, paralelă 

cu realitatea. Relaţiile interpersonale au ajuns să fie înlocuite 

de cereri de prietenie pe Internet, iar copiii devin, astfel, din ce 

în ce mai rezervaţi în comunicarea verbală. 

Mai mulţi specialişti americani au condus studii 

psihologice, în urma cărora au reieşit atât aspecte negative, cât 

şi pozitive ale interacţiunilor virtuale. 

În lista dezavantajelor reţelelor de socializare, se 

numărau: 

 Adolescenţii care utilizează în mod frecvent o reţea 

socială devin narcisişti, în timp ce alţii manifestă diverse alte 

comportamente deviante, care pot ajunge la furie, obsesie și 

tendinţe agresive. 

 Utilizarea zilnică a tehnologiei şi a noilor canale 

media poate dăuna sănătăţii copiilor, aceștia fiind, totodată, 

predispuşi unui impact negativ asupra stării psihice 

 Rețelele sociale distrag atenţia de la învăţat, aşa că 

pot avea un efect negativ asupra notelor de la şcoală, mai ales 

în rândul elevilor care ajung să fie aproape dependenţi. 

 

ÎN CONCLUZIE 

 Comunicarea este principalul canal de legătură între 

indivizi; prin intermediul comunicării, reuşim să ne exprimăm 

gândurile, ideile, sentimentele.  

https://www.mami.ro/scoala-mamicilor/despre-educatie/cum-sa-monitorizezi-accesul-copiilor-la-internet-1823933
https://www.mami.ro/copilul-tau/3-6-ani/potoleste-i-crizele-de-furie-in-5-pasi-1807774
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 Viaţa socială a fiecărui individ se formează prin 

intermediul comunicării şi al mesajelor transmise.  

 Procesul de comunicare fundamentează constituirea 

grupurilor. 

 Este esenţial ca organizațiile să comunice cu 

publicul, pentru a putea exista pe piaţă. 

 Organizaţiile trebuie să comunice cine sunt şi ce 

activităţi întreprind ele.  

 Acțiunile de comunicare au scopul de a produce un 

efect: acela de a influenţa publicul-ţintă, creând o atitudine 

pozitivă faţă de organizaţie şi serviciile/produsele sale. 
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ELEMENTE DE FOTOGRAFIE JUDICIARĂ. 

ROLUL FOTOGRAFIEI JUDICIARE  

ÎN INVESTIGAREA INFRACŢIUNILOR 

 

comisar de poliţie Gabriel Cătălin BUTOI-PUŢ 

Institutul de Studii pentru Ordine Publică 

 

 

Autorii de specialitate consideră că fotografia judiciară 

stă la baza majorităţii activităţilor specifice criminalistice. 

Principalele avantaje ale fotografiei judiciare sunt:  

– fidelitatea în fixarea şi redarea imaginii locului faptei, 

a urmelor infracţiunii etc;  

– obiectivitatea în prezentarea datelor obţinute prin 

mijloace criminalistice, în ceea ce priveşte fapta şi persoana 

infractorului;  

– rapiditatea şi simplitatea executării fotografiilor, 

permiţându-se astfel urgentarea anchetei şi rezolvarea pe cale 

de consecinţă a anchetei;  

– evidenţa probatorie a fotografiei, cât şi a imaginilor 

video;  

– influenţa psihologică pe care o poate avea asupra 

învinuitului sau inculpatului. Se afirmă, în literatura de 

specialitate, că „un raport, oricât de documentat, nu va putea 

reda niciodată oroarea unui asasinat ca o fotografie”.  
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Metodele fotografice aplicate investigaţiilor judiciare 

Fotografia judiciară reprezintă un ansamblu de procedee 

tehnico-ştiinţifice necesare investigării, fixării, şi redării 

rezultatelor cercetărilor criminalistice sub forma imaginilor 

fotografice. 

Fotografia judiciară cuprinde două mari categorii de 

metode, şi anume:  

1. Fotografia judiciară operativă – din care fac parte 

fotografiile executate la locul faptei, începând cu fotografia de 

ansamblu şi continuând cu procedee speciale de fotografiere a 

urmelor, fotografia semnalmentelor, fotografia de reconstituire, 

alte fotografii care sunt destinate fixării rezultatelor unor 

activităţi de urmărire penală.  

2. Fotografia judiciară de examinare – unde sunt incluse 

fotografiile executate în laboratoarele criminalistice, şi anume 

fotografia de ilustrare, fotografia în radiaţii invizibile etc.  

Trebuie să reţinem următoarele aspecte importante ale 

necesităţii cunoaşterii fotografiei judiciare de către magistraţi şi 

avocaţi:  

a. organele de urmărire penală supraveghează sau 

conduc direct anumite activităţi procedurale unde este nevoie 

de executarea unor fotografii; de exemplu, în cazul omorului, 

sunt ele însele obligate să execute fotografii în interesul 

propriei anchete.  

b. instanţele de judecată, ca şi avocaţii, trebuie să 

cunoască şi să se pronunţe asupra rezultatelor cercetării 

criminalistice, care, majoritatea, sunt redate prin imagini 

fotografice. Această apreciere, însuşire sau respingere a 

concluziilor poate fi făcută numai dacă se cunosc limitele de 

executare a fotografiilor judiciare. 
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Fotografia judiciară operativă 

Procedeele de fotografiere la faţa locului reprezintă 

mijloace importante de fixare a rezultatelor cercetării. 

Cercetării la faţa locului i se adaugă, în cazul săvârşirii unor 

infracţiuni ca: omor, accidente de circulaţie, navale, aeriene, 

explozii soldate cu victime omeneşti, tâlhării etc., filmarea sau 

înregistrarea pe bandă videomagnetică.  

Procedeele de fotografiere la faţa locului includ: 

fotografia de orientare, fotografia-schiţă, fotografia obiectelor 

principale, fotografia de detaliu, fotografia urmelor şi 

măsurătorilor fotografice.  

 

1. Fotografia de orientare  

Serveşte la fixarea imaginii întregului loc al faptei, în 

scopul identificării zonei în care a fost săvârşită infracţiunea. 

De asemenea, se urmăreşte surprinderea acelor aspecte care pot 

oferi o anumită imagine asupra raportului dintre locul faptei şi 

zona înconjurătoare. În ceea ce priveşte fotografiile executate 

în locuri deschise, punctele de orientare pot fi clădiri, poduri, 

diverse indicatoare, borne kilometrice, în general orice element 

cu o prezenţă şi înfăţişare stabilă în zonă. În ceea ce priveşte 

locurile închise, fotografia de orientare va cuprinde exteriorul 

clădirii, cu diverse puncte de reper şi anume particularităţile 

străzii, clădirilor învecinate etc.  

 

2. Fotografia-schiţă 

Este executată în vederea redării, în exclusivitate, a 

întregului loc al faptei, cu toate caracteristicile lui. Avem 

următoarele tipuri de fotografie-schiţă:  

– fotografia-schiţă unitară, unde se redă totalitatea 

locului faptei într-un singur cadru;  
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– fotografia-schiţă panoramică – este executată în 

situaţia în care locul faptei ocupă o suprafaţă mai mare şi este 

imposibil de redat într-o singură fotografie. La rândul ei, 

aceasta se împarte în fotografia panoramică liniară (unde 

aparatul se deplasează paralel cu locul faptei), fotografia 

panoramică circulară (care se realizează prin luarea de imagini 

prin rotirea aparatului situat într-un punct central).  

– fotografia-schiţă pe sectoare – în care se redă, pe 

porţiuni, locul faptei. Se execută acolo unde nu se poate 

executa o fotografie unită, de exemplu, în  apartamente.  

– fotografia-schiţă încrucişată – aparatul este situat 

succesiv în puncte diferite în scopul evitării aşa-numitelor 

„zone oarbe”.  

 

3. Fotografia obiectelor principale  

Modalitatea fotografierii obiectelor principale constă în 

fixarea imaginilor acelor obiecte care sunt în legătură sau care 

reflectă urmele şi rezultatele actului infracţional.  

Din grupa obiectelor importante pot face parte: corpul 

victimei, armele şi instrumentele folosite la săvârşirea 

infracţiunii, obiectele care poartă urme, urmele ca atare etc. 

Fotografia obiectului principal va fi dublată de o fotografie ce 

va reda poziţia acestui obiect în câmpul infracţional, cât şi în 

raport de poziţia faţă de celelalte obiecte. Obiectele sunt 

fotografiate astfel încât să se redea elementele şi detaliile 

caracteristice de identificare.  

 

4. Fotografia de detaliu  

Este specifică fazei dinamice a cercetării la faţa locului, 

când este permisă deplasarea şi modificarea poziţiei obiectelor, 
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în vederea punerii în evidenţă a detaliilor caracteristice, a 

urmelor şi identificării lor pe suprafaţa obiectului. Detaliile 

sunt fotografiate din apropiere, la scară mare, cu surse de 

lumină laterale.  

 

5. Procedee speciale de fotografiere la faţa locului  

Procedeele speciale includ mai multe categorii de 

fotografii, şi anume:  

– procedeele de fotografiere a urmelor de mâini, 

picioare etc.;  

– procedeele de fotografiere a armelor, instrumentelor 

de spargere şi a urmelor lor.  

Pentru executarea fotografiei urmelor, trebuie respectate 

anumite condiţii tehnice. Fotografierea se va face după 

revelarea urmelor, în primul rând a celor latente, dar şi a celor a 

căror nuanţă nu se distinge de culoarea fondului. 

 

6. Procedee de fotografiere a cadavrelor  

Indiferent de cauza morţii – omucidere, sinucidere, 

accident – este necesar a se efectua fotografii pentru redarea 

poziţiei corpului, a stării îmbrăcămintei, a leziunilor vizibile în 

acel moment, a distanţei şi raportului cu obiectele din 

apropiere. Regula generală este aceea potrivit căreia, în ipoteza 

morţii violente, cadavrele să fie fotografiate în poziţia şi în 

starea în care au fost găsite. Nu este permisă nicio modificare.  

În funcţie de specificul situaţiei, trebuie avute în vedere, 

pe lângă regula generală, şi următoarele aspecte: 

– cadavrele dezmembrate vor fi fotografiate în două 

etape, şi anume: se fotografiază fiecare parte în locul şi poziţia 

în care se află şi ulterior se fotografiază întregul corp refăcut;  
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– cadavrele înecaţilor vor fi fotografiate în apă (dacă 

aşa au fost găsite) şi, ulterior, după scoatere, pentru a nu risca 

instalarea putrefacţiei;  

– cadavrele spânzurate sau în poziţia şezând vor fi 

fotografiate din faţă, spate şi lateral;  

– cadavrele carbonizate vor fi fotografiate în starea în 

care au fost găsite, iar ulterior vor fi aşezate pe o suprafaţă albă 

– hârtie, cearceaf – pentru a se obţine suficient contrast; vor fi 

fotografiate cu ajutorul unei lumini puternice;  

– cadavrele îngheţate vor fi fotografiate în starea 

iniţială, precum şi după dezgheţare, la temperatura camerei.  
 

Fotografia semnalmentelor 

Reprezintă un ansamblu de procedee fotografice, 

aplicate în vederea înregistrării imaginii persoanelor care au 

săvârşit infracţiuni, precum şi a cadavrelor necunoscute, în 

vederea identificării lor ulterioare. 

De asemenea, în această categorie intră şi fotografia de 

urmărire, care are drept scop surprinderea pe peliculă a unor 

acte cu caracter infracţional. Acest tip de fotografii vor fi 

efectuate numai în condiţiile legii.  
 

1. Fotografia de identitate a persoanelor  

Se execută două fotografii de bust: una din faţă şi alta 

din profil. Persoana este fotografiată cu capul descoperit, 

pieptănată, bărbierită, fără ochelari, cu urechea dreaptă 

descoperită. Privirea va fi îndreptată înainte. Se pot executa şi 

fotografii în radiaţii infraroşii, pentru a surprinde detalii din 

piele până la o adâncime de 2-3 mm. Se va ataşa persoanei o 

plăcuţă cu data şi numărul de ordine; plăcuţa va avea o lungime 

de 28 cm și va fi poziționată la nivelul pieptului persoanei. 
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2. Fotografia de identificare a cadavrelor necunoscute  

În majoritatea cazurilor, cadavrele sunt pozate în poziţie 

culcată, iar pentru fotografierea profilului, aparatul va fi 

instalat în partea laterală a mesei pe care este întins cadavrul. 

Toaleta cadavrului are drept scop readucerea figurii unei 

persoane cât mai aproape de înfăţişarea avută în timpul vieţii. 

Faţa va fi spălată, se vor înlătura urmele de sânge sau de 

mizerie; ochii, dacă sunt deshidrataţi, vor fi injectați cu o 

soluţie de apă cu glicerină, în spatele globului ocular. În 

situaţia în care ochii sunt distruşi sau lipsesc, vor fi înlocuiţi cu 

ochi de sticlă. Faţa se va unge cu vaselină şi se va pudra cu 

talc, pentru acoperirea leziunilor.  

 

3. Fotografia de urmărire  

Fotografia de urmărire sau de filaj, de supraveghere 

constă în înregistrarea, prin fotografiere sau filmare în 

condiţiile prevăzute de lege, a unor activităţi cu caracter 

infracţional, a contactelor dintre participanţii la săvârşirea 

faptei prevăzute de legea penală, inclusiv cu subiectul pasiv al 

infracţiunii (în cazul infracţiunii de şantaj, persoana şantajată) 

în vederea probării acestor activităţi. Fotografia se execută fără 

ştirea persoanei urmărite. Se vor folosi radiaţii infraroşii pentru 

fotografierea în întuneric sau ceaţă.  

 

Fotografia de fixare a rezultatelorunor activităţi de 

urmărire penală 

În vederea fixării rezultatelor unor acte de urmărire 

penală şi anume a percheziţiilor şi reconstituirilor, este 

necesară efectuarea de fotografii care vor ilustra constatările 

cuprinse în procesul-verbal.  
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1. Fotografia de fixare a rezultatelor percheziţiei  

Modul de executare a acestui gen de fotografie se 

raportează la natura percheziţiei, şi anume: corporală sau 

domiciliară. Astfel, se va surprinde locul percheziţiei, se vor 

executa fotografii tip schiţă ale încăperii sau spaţiului în care 

au fost ascunse obiectele. Se vor fotografia obiectele 

descoperite cu prilejul percheziţiei, detalii ce vor servi la 

stabilirea identităţii sau particularităţilor obiectelor care au 

folosit la săvârşirea infracţiunii sau care reprezintă produsul ei. 

 

2. Fotografia de fixare a rezultatelor reconstituirii  

În situaţia în care se efectuează acte de investigare de 

natura reconstituirilor, se vor fotografia cele mai importante 

aspecte din cadrul verificării experimentale a modului în care a 

fost săvârşită infracţiunea, precum şi declaraţiile martorilor, 

învinuiţilor sau inculpaţilor.  

 

3. Fotografia de fixare a rezultatelor prezentării pentru 

recunoaştere  

Este utilă pentru evidenţa sa probatorie. Avem 

prezentarea pentru recunoaşterea de persoane şi de obiecte. Din 

punct de vedere tehnic, este necesar să se efectueze astfel de 

fotografii, din care să rezulte că, din întregul grup de persoane 

sau obiecte alcătuit în vederea recunoaşterii, a fost identificată 

o anumită persoană sau un anumit obiect.  

 

Fotografia judiciară de examinare  

1. Fotografia judiciară de examinare în radiații vizibile  

Reprezintă un ansamblu de procedee destinate 

cercetării, în condiţii de laborator, a mijloacelor materiale  

de probă, precum şi fixării rezultatelor investigării  
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tehnico-ştiinţifice a corpurilor delicte sau a urmelor ridicate de 

la faţa locului.  

Fotografiile judiciare de examinare se pot clasifica în:  

– fotografia de examinare în radiaţii vizibile: fotografia 

de ilustrare, de comparare, de umbre, de reflexe, de contrast, de 

separare a culorilor, microfotografia;  

– fotografia de examinare în radiaţii invizibile: 

ultraviolete, infraroşii, roentgen, gamma şi beta, radiaţii 

neutronice şi holografia.  

 

Fotografia de ilustrare – scopul său constă în fixarea 

imaginii iniţiale a obiectului ce urmează a fi examinat, a 

caracteristicilor şi dimensiunilor sale. Domeniile în care se 

aplică frecvent procedeul fotografiei de ilustrare sunt: 

cercetarea tehnică a înscrisurilor care se presupune a fi 

falsificate sau contrafăcute, cercetarea unor mijloace de probă 

cu suprafaţa plană, expertiza unor corpuri delicte, de genul 

armelor sau instrumentelor de spargere.  

 

Fotografia de comparare – una dintre metodele cele 

mai importante şi mai frecvent întrebuinţate în examinările de 

laborator, în special în traseologie, în balistica judiciară, în 

expertiza înscrisurilor, în orice împrejurare în care se solicită 

efectuarea unui examen comparativ de natură optică.  

Avem trei variante ale fotografiei de comparare, şi 

anume:  

– fotografia de comparare prin confruntare – procedeul 

se bazează pe confruntarea a două imagini, dintre care una 

reprezintă urma sau mulajul ridicat de la locul faptei, iar alta 
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impresiunea sau mulajul creat experimental în laborator, cu 

obiectul cercetat. Procedeul se aplică în vederea identificării 

persoanelor după semnalmentele exterioare; 

– fotografia de comparare prin suprapunere – constă în 

suprapunerea a două imagini, dintre care cel puţin una este 

fixată pe un suport transparent. Se determină, astfel, fie 

coincidenţa, fie divergenţa detaliilor ori trăsăturilor 

caracteristice, ceea ce conduce la stabilirea identităţii sau la 

excluderea din sfera cercetării a obiectului suspect. Metoda este 

utilizată în traseologie, pentru identificarea persoanei sau 

obiectului creator de urmă, în expertiza bancnotelor, a 

ştampilelor, ilustrarea falsului, identificarea cadavrelor 

necunoscute etc.;  

– fotografia de comparare prin stabilirea continuităţii 

liniare sau numai prin juxtapunere – serveşte la stabilirea 

identităţii unei persoane sau unui obiect, ca urmare a 

determinării continuităţii elementelor caracteristice reflectate în 

urma şi modelul-tip (impresiune) obţinut pe cale 

experimentală.  

 

Fotografia de umbre – este destinată scoaterii în 

evidenţă a caracteristicilor de relief. Se aplică inclusiv în 

fotografiile de detaliu executate la faţa locului, în cazul urmelor 

de adâncime de mâini şi de picioare ori al urmelor unor 

instrumente de spargere.  

 

Fotografia de reflexe – are ca destinaţie punerea în 

evidenţă a urmelor de suprafaţă greu sesizabile la o primă 

vedere – de exemplu, urmele papilare.  
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Fotografia separatoare de culori – serveşte la revelarea 

petelor, a urmelor, a modificărilor textului unui înscris etc., 

greu vizibile cu ochiul liber datorită nuanţelor de culoare 

apropiate de culoarea suportului. Un exemplu tipic îl constituie 

petele de sânge pe care autorul unui omor a încercat să le 

înlăture de pe haine sau modificările aduse unui înscris prin 

adăugarea sau înlăturarea de text etc.  

Fotografia de contrast – este inclusă în categoria 

fotografiilor de examinare, datorită posibilităţilor de mărire a 

gamei mijloacelor de evidenţiere a unor urme sau detalii 

caracteristice apte a fi folosite în procesul de identificare.  

 

2. Fotografia judiciară de examinare în radiaţii invizibile 

Radiaţiile electromagnetice invizibile de tipul 

ultravioletelor, infraroşiilor, radiaţiilor X şi gama au devenit 

indispensabile examinării ştiinţifice a probelor materiale.  

 

Fotografia de examinare în radiaţii ultraviolete – face 

parte dintre metodele ştiinţifice de investigare folosite în mod 

curent în laboratoarele criminalistice şi în cercetările la faţa 

locului, pentru descoperirea urmelor de mâini, a urmelor 

biologice etc.  

Domeniile de folosire a radiaţiilor ultraviolete în 

Criminalistică sunt:  

– traseologia – revelarea şi cercetarea de identificare a 

urmelor, printre care mai importante sunt urmele de mâini, 

urmele biologice, alte urme organice, şi anume cele care conţin 

proteine, hidrocarburi etc.; 

– balistica judiciară – pentru descoperirea urmelor 

suplimentare ale tragerii cu armele de foc;  
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– cercetarea tehnică a înscrisurilor – descoperirea 

falsului prin înlăturare de text, descoperirea unor falsuri în 

documente cu caracter financiar etc.; 

– cercetarea operelor de artă, în special a picturilor; 

– efectuarea de fotografii în cadrul unor activităţi de 

urmărire penală, printre care se pot număra descoperirea sau 

prevenirea furturilor, prinderea în flagrant delict a persoanelor 

care săvârşesc infracţiuni de genul luării sau dării de mită. 

 

Fotografia de examinare în radiaţii infraroşii – își 

găsește numeroase aplicaţii în cadrul cercetării infracţiunilor, 

începând cu fotografierea la locul faptei sau cu aceea de 

urmărire şi terminând cu efectuarea unor investigaţii de 

laborator în cercetarea falsurilor ori în balistica judiciară.  

Printre proprietăţile principale ale radiaţiilor infraroşii 

se numără capacitatea de a străbate anumite corpuri şi de a fi 

reţinute de altele. De subliniat este faptul că ele nu sunt 

influenţate de elemente poluante din atmosferă, precum fum, 

praf, ceaţă.  

Domeniile de folosire a radiaţiilor infraroşii în 

Criminalistică sunt:  

– cercetarea tehnică a înscrisurilor;  

– cercetarea unor valori sau opere de artă;  

– descoperirea urmelor suplimentare ale tragerilor cu 

armele de foc;  

– efectuarea unor fotografii judiciare cu caracter 

operativ.  
 

Microfotografia – este o metodă de fixare a imaginii 

rezultatelor cercetării la microscop, devenită indispensabilă în 

toate domeniile ştiinţei. De exemplu, în ipoteza unei expertize 
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balistice de laborator destinată identificării armei cu care s-a 

săvârşit un omor, se va apela la un microscop comparator. 

Rezultatul examinării va fi fixat printr-o microfotografie de 

comparare, care va reda continuitatea liniară a striaţiilor lăsate 

de armă pe proiectilul găsit în corpul victimei şi a striaţiilor 

lăsate de armă pe proiectilul tras experimental, situaţie ce va 

duce la identificarea armei în litigiu. 

 

Holografia – apariţia laserului a determinat un adevărat 

salt calitativ în fixarea şi redarea imaginilor luminoase ale 

obiectelor. Din punct de vedere tehnic, holografia reprezintă o 

metodă de înregistrare şi redare integrală a obiectelor, a 

întregului câmp fotografiat, prin intermediul undelor de lumină 

de tip laser. Pentru criminalistică, avantajele holografiei, dar 

mai ales ale radiaţiei de tip laser sunt cu totul deosebite. De 

exemplu, la cercetarea la faţa locului, holografia poate servi 

atât la fixarea în relief a locului faptei, cât şi la descoperirea 

urmelor infracţiunii.  

 

Înregistrarea video a activităților de urmărire penală 

Filmul și banda videomagnetică, având caracter 

judiciar, pot fi considerate ca fiind de un grad sporit de 

obiectivitate şi exactitate faţă de fotografia judiciară. De 

subliniat faptul că folosirea acestor mijloace impune 

respectarea cu stricteţe a dispoziţiilor legale şi a regulilor 

criminalistice de efectuare a lor. Procesul-verbal încheiat cu 

ocazia efectuării actelor de anchetă înregistrate tehnic 

criminalistic trebuie să conţină referiri exacte, în detaliu şi 

explicite privitor la înregistrările făcute.  
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Deşi sunt perfecte din punct de vedere tehnic, totuşi, 

mijloacele de înregistrare nu pot servi pe deplin stabilirii 

adevărului decât în condiţiile de folosire şi interpretare a 

rezultatelor cu maximă competenţă şi obiectivitate.  
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În efortul de a rezolva divergențele dintre numeroasele 

opinii despre problemele legate de crimele în serie, în perioada 

29 august-2 septembrie 2005, Biroul Federal de Investigații 

(FBI) a găzduit un simpozion multidisciplinar în San Antonio, 

Texas. Scopul simpozionului a fost să reunească un grup de 

experți respectați în materie de crime în serie, din domenii 

diferite, pentru a identifica aspectele și cunoștințele comune ce 

privesc aceste crime. 

La eveniment au participat 135 de experți în domeniu. 

Aceste categorii de experți au inclus specialiști în aplicarea 

legii care au investigat și capturat cu succes criminali în serie, 

experți în sănătate mintală, academicieni și alți experți care au 

studiat ucigașii în serie și care și-au împărtășit experiența prin 

cursuri și publicații, practicieni în drept care au judecat, 

urmărit penal și apărat ucigașii în serie, reprezentanți ai mass-

media, care informează și educă publicul atunci când criminalii 
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în serie lovesc societatea. De asemenea, participanții au 

reflectat asupra naturii internaționale a problemei pe care 

crimele în serie o ridică, fiind invitați la acest simpozion și 

experți din zece țări diferite, de pe cinci continente. 

 

Rolul mass-mediei în anchetele ce vizează crimele în 

serie 

Cazurile de crimă în serie sunt, în mod esențial, demne 

de a fi făcute publice. Unele cercetări durează ani în șir. Multe 

dintre acestea atrag atenția opiniei publice din cauza tipului de 

victime implicate, iar în alte cazuri chiar criminalii în serie 

devin subiecte de interes pentru media. Atenția mass-media 

este exacerbată de insațiabila industrie care cere publicarea de 

știri 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Atenția constantă a presei 

îndreptată către aceste tipuri de investigații conduce, inevitabil, 

la conflicte cu organele de aplicare a legii. 

Deseori, relația dintre mass-media și organele de 

aplicare a legii nu este una apropiată. În unele agenții de 

aplicare a legii există un lung istoric de neîncredere și 

resentimente ce vizează această relație. Din perspectiva celor 

ce aplică legea, mass-media publică informații neautorizate 

despre investigații, creând ipoteze despre anchetele în curs și 

folosesc „capete vorbitoare” (engl. „Talking Heads”– a se 

vedea capitolul următor) pentru a critica eforturile 

investigative. Din punctul de vedere al celor din media, 

organele de cercetare ascund multe informații și nu comunică 

adecvat cu ei. Este contraproductiv pentru organele de aplicare 

a legii să aibă relații defectuoase cu mass-media, în timp ce se 

străduiesc să dezvolte o strategie de ansamblu pentru succesul 
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investigării unei crime în serie. Singurul care beneficiază de pe 

urma acestei relații defectuoase este însuși criminalul în serie, 

care poate continua să evite identificarea și prinderea sa. O 

relație bazată pe respect și cooperare între organele de aplicare 

a legii și media va servi interesele ambelor părți. 

Devine, astfel, esențial pentru personalul care se ocupă 

de aplicarea legii și care este implicat într-o anchetă de crime 

în serie să dezvolte și să implementeze un plan media eficient. 

Planul ar trebui să ofere informații oportune, în mod regulat, 

fără a compromite eforturile investigative. Este important ca 

materialele de presă să se afle în strânsă coordonare cu 

strategiile investigației. Acest lucru ajută la determinarea 

momentului adecvat, deopotrivă, pentru a educa și a solicita 

informații de la publicul preocupat de anumite aspecte ale 

investigației. De îndată ce a fost stabilit un plan media, 

organele de aplicare a legii pot deveni mult mai proactive decât 

reactive în strategia lor mediatică. 

Participanții la simpozion au oferit câteva sugestii în 

ceea ce privește relația cu media: 

 Delegarea unui singur purtător de cuvânt, care să 

comunice în numele celor ce realizează investigația. Această 

persoană, alături de alți membri care depun efortul investigativ, 

va fi mandatată să formuleze comunicate, să facă declarații și 

să țină la curent presa, vorbind în numele tuturor celor care 

sunt implicați în anchetă, incluzând laboratoarele de 

criminalistică și medicina legală. Pentru a elimina orice fel de 

confuzie și controverse, departamentele de aplicare a legii ar 

trebui să cadă de acord și să delege un singur purtător  

de cuvânt pentru investigațiile multijurisdicționale, în cazurile 

de crime în serie. 
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 Rolul purtătorului de cuvânt este unul extrem de 

solicitant și consumator de timp, și, prin urmare, nu ar trebui să 

i se aloce și alte responsabilități investigative. Pe lângă aceste 

aspecte, purtătorul de cuvânt ar trebui să aibă acces limitat la 

detaliile sensibile din caz. Acest lucru va minimaliza 

posibilitatea ca anumite informații să fie preluate și 

reinterpretate în mod eronat de către presă.  

 Purtătorul de cuvânt trebuie să fie conștient că orice 

comentariu verbal, pe care îl face pentru a puncta informațiile 

din presa scrisă, poate anula strategia comunicatului de presă 

scris. Orice comentarii verbale referitoare la comunicatele 

scrise de presă trebuie să fie coordonate și repetate cu 

investigatorul care coordonează cazul, înainte de a fi făcute. 

 Comunicatele de presă pot fi construite în jurul a 

câtorva scopuri: să anunțe progresul în ceea ce privește cazul, 

să furnizeze informații despre siguranța publică, să educe 

publicul, să solicite informații de la comunitate, să ofere 

informații de natură comportamentală despre criminal, să 

corecteze informațiile eronate care apar în presă despre caz sau 

să încurajeze pe cineva care îl poate cunoaște pe criminal să 

iasă în față și să depună mărturie.  

 Comunicatele de presă trebuie, întotdeauna, să 

conțină obiective foarte clare. Tot ceea ce urmează să fie făcut 

public trebuie mai întâi verificat de anchetatorul-șef. 

Investigatorii ar trebui să se consulte cu experții în analiză 

comportamentală în cazurile de crime în serie, înainte de a face 

publică vreo informație despre comportamentul criminalului. 

 Comunicatele de presă care privesc eforturile 

investigative ar trebui transmise într-o manieră pozitivă. 
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Purtătorul de cuvânt ar trebui să reamintească în mod curent 

comunității că, în cadrul investigației, sunt utilizate toate 

resursele disponibile. Comunicatul mai poate include și 

aprecieri despre impactul pe care cazul îl are asupra 

comunității, inclusiv natura și scopul amenințărilor asupra unor 

potențiale victime și pașii făcuți de organele de aplicare a legii 

în educarea comunității. 

 Informațiile eronate distribuite de către mass-media, 

referitoare la investigarea unei crime în serie trebuie să fie 

identificate și corectate cât mai curând posibil de către de 

organele de aplicare a legii. Astfel de informații pot include 

declarații făcute de „capete vorbitoare”, solicitate de către 

media. Aceasta poate cere monitorizarea zilnică, de către 

investigatori, a emisiunilor de știri și a producțiilor media 

scrise, pentru a identifica declarațiile incorecte sau informațiile 

eronate.  

 Contactul cu presa ar trebui făcut cât mai curând 

posibil pentru a corecta informațiile eronate sau a le retracta. 

Dacă presa nu abordează corect problema, trebuie difuzate 

rapid comunicate de presă corectoare, fie verbal, fie în formă 

scrisă. Întâlnirile periodice cu proprietarii și managerii 

trusturilor de presă, în timpul desfășurării anchetelor, pot ajuta 

la ameliorarea acestor disensiuni.  

 În cazurile critice de crime în serie, mass-media pot 

încerca să interacționeze cu familiile victimelor. Membrii 

acestora sunt afectați emoțional cumplit, în urma pierderii 

suferite și pot interacționa cu presa în modalități ce pot avea un 

impact negativ asupra anchetei. Scopurile pe care familiile 
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victimelor le au pot să nu corespundă cu cele ale 

anchetatorilor. Acest lucru se poate accentua mai ales în 

anchetele care durează un timp îndelungat și care nu duc la 

nicio concluzie. Stabilirea unei conexiuni cu familia fiecărei 

victime este modalitatea cea mai simplă de a contracara acest 

lucru. Așa cum s-a discutat și mai devreme la secțiunea despre 

investigație, un singur ofițer trebuie să mențină legătura cu 

familiile victimelor. Pe lângă rolul său de om de legătură, 

acesta va educa familia în ceea ce privește comunicarea cu 

presa și o va pune în temă, cu privire la consecințele negative 

pe care le poate avea asupra investigației scurgerea de 

informații neautorizate.  

 Organele de aplicare a legii trebuie să fie creative în 

abordarea de metode mai puțin tradiționale, atunci când 

transmit informații către public. Acest lucru este important, 

mai ales dacă mass-media editează informațiile transmise de 

poliție sau de alte agenții. Una dintre sugestii ar fi să se creeze 

o pagină web a investigației, care să fie actualizată în mod 

regulat și care să ofere publicului versiunile needitate ale 

comunicatelor de presă, să informeze în permanență despre 

statusul anchetei, cât și despre alte aspecte menite să informeze 

în mod corect publicul. 

 Organele de aplicare a legii ar trebui să anticipeze 

reacțiile inevitabile ale publicului, rezultate din anunțul 

conform căruia investigația implică un criminal în serie. Fie 

presa va face legătura între cazuri și va declara că există, în 

libertate, un criminal în serie, fie investigatorii vor furniza 

această informație în mod proactiv. Echipa de anchetă trebuie 



133 

să fie pregătită pentru oricare dintre aceste situații. Dacă presa 

face anunțul, este important ca organele de aplicare a legii să 

răspundă imediat, pentru a nu părea nepregătite sau în stare de 

defensivă. Dacă poliția planifică anunțul, atunci momentul în 

care acesta va fi făcut trebuie să aducă un avantaj de natură 

investigativă.  

 Au existat câțiva criminali în serie care au 

comunicat cu poliția sau cu presa. În aceste cazuri, 

investigatorii ar trebui să consulte experții în analiză 

comportamentală, pentru a fi sprijiniți cu o strategie media 

potrivită.  

 

Exemplu de strategie mass-media într-un caz de 

criminal în serie:  

Cazul BTK este un exemplu despre cum o strategie 

media proactivă contribuie la capturarea unui criminal în 

serie. Criminalul BTK a acționat prima dată în 1974 și, de-a 

lungul timpului, a ucis, în total, 10 victime. Din 1974 până în 

1988, BTK a trimis o serie de cinci comunicări către media, 

cetățeni și poliție, în care, nu doar că s-a autointitulat BTK 

(Leagă-i, Torturează-i și apoi Ucide-i), dar, a și revendicat 

uciderea unui număr mai mare de victime. A încetat 

comunicarea, în mod brusc, în anul 1988. A reapărut în 2004, 

trimițând din nou comunicate către presă. Departamentul de 

Poliție din Wichita a înființat un departament care să țină 

legătura cu Biroul de Investigații din Kansas, cu FBI și cu alte 

agenții. Serviciul de Analiză Comportamentală 2 al FBI a fost 

contactat și a asigurat o strategie media proactivă, care a fost 

folosită pe întreg parcursul anchetei. Această strategie a 
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inclus folosirea locotenentului responsabil cu investigația să 

furnizeze comunicate de presă scrise în momentele critice, 

rezultând astfel 15 comunicate de presă emise pe întreaga 

perioadă a investigației. BTK a trimis 11 comunicate către 

poliție și media, în perioada de 11 luni de anchetă. Ultima 

scrisoare pe care BTK a trimis-o includea și un CD, ce conținea 

informații care, într-un final, au dus la identificarea lui Dennis 

Rader drept BTK. În timpul interogatoriului lui Rader, acesta a 

comentat în mod pozitiv comunicatele de presă și relația 

percepută de el cu investigatorul care se ocupa de acestea. 

 

„Capetele vorbitoare”  

Interesul publicului pentru cazurile de crime în serie 

motivează presa să scrie o mulțime de povești. Pentru a 

menține activă atenția publicului în aceste cazuri, presa se 

folosește de oameni care sunt dispuși să discute ca și cum ar fi 

experți în domeniul respectiv și, mai exact, persoane dornice să 

comenteze despre un caz aflat în desfășurare. Acești 

comentatori sunt denumiți „capete vorbitoare” și se pare că nu 

se duce lipsă de oameni dispuși să facă acest lucru.  

Persoanele folosite de media ca să comenteze cazurile 

de crime în serie includ atât experți, cât și pseudoexperți. 

Experții se identifică drept academicieni, cercetători, 

oficialități care au lucrat în domeniile de aplicare a legii și care 

au ieșit la pensie, profesioniști în sănătate mintală și analiști 

comportamentali/profileri ieșiți la pensie, care s-au specializat 

în aceste domenii sau care au experiență în investigarea 

cazurilor de crime în serie. Pseudoexperții sunt profilerii 

autoproclamați și alții care susțin că au experiență în cazurile 
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de crime în serie, când, de fapt, experiența lor e limitată sau 

inexistentă. Media va recruta „capete vorbitoare”, indiferent 

dacă sunt experți sau pseudoexperți, ca să își dea cu părerea 

despre cazurile aflate în desfășurare, deși ei nu au niciun rol 

oficial în investigație și nici acces la informațiile de detaliu 

despre caz. 

Atunci când acești indivizi apar în mass-media pentru a 

discuta asupra cazurilor aflate în desfășurare, ei au un potențial 

major de a influența în mod negativ investigațiile și pot, chiar, 

cauza daune iremediabile. De cele mai multe ori, aceștia 

speculează asupra motivului din spatele crimelor și a 

posibilelor caracteristici ale criminalului. Asemenea afirmații 

pot induce în eroare publicul și pot intensifica teama în rândul 

populației. Ei pot contribui, de asemenea, la pierderea sau 

reducerea încrederii în organele de cercetare și, mult mai 

important, pot influența în mod negativ deciziile juriului. 

Aceste declarații pot, de asemenea, influența comportamentul 

criminalului în serie, deoarece este puțin probabil ca un 

infractor să facă distincție între un „cap vorbitor” și un oficial 

legal implicat activ în caz. Atunci când infractorii sunt 

provocați de anumite declarații sau comentarii denigratoare 

făcute în media, aceștia pot distruge probe sau, mai tragic, pot 

reacționa violent
1
.  

                                                 
1
 Nota traducătorului: o simplă referire la faptul că autorul are o inteligență 

scăzută și că poliția este deja pe urmele lui poate determina criminalul să 

comită noi fapte, din dorința de a demonstra contrariul, deși el ar fi fost 

inițial tentat să stea în expectativă o perioadă „pentru a se liniști apele”. 

Astfel, vor fi ucise suplimentar victime doar din cauza „ego-ului rănit” al 

criminalului. 
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Participanții la simpozion au fost rugați să discute 

această situație și să ofere comentarii scrise. Au fost făcute 

următoarele observații: 

 Cei care aplică legea sunt puternic încurajați să 

continue să ofere informații publicului în cursul unei anchete, 

pentru a alerta comunitatea în legătură cu o situație ce ține de 

siguranță sau pentru a solicita sprijin în identificarea și/sau 

capturarea unui infractor. 

 Există o diferență între agențiile de aplicare a legii 

care furnizează în mod proactiv informații despre o anchetă în 

curs și aceste „capete vorbitoare” care comentează asupra unui 

caz despre care nu au informații din investigație. 

 Reprezentanții mass-media sunt încurajați să 

examineze îndeaproape toate acreditările oricăror experți pe 

care au în plan să îi utilizeze, să se asigure că nivelul de 

experiență și calificările pe care le pretind sunt reale.  

 Când un expert apare în mass-media, este indicat ca 

toate calificările acestuia să fie listate pe un site public, oferind 

astfel comunității oportunitatea de a se încrede în autenticitatea 

și credibilitatea acestuia. 

 Responsabilii, oamenii legii care au ieșit la pensie, 

clinicienii, academicienii și cercetătorii care sunt solicitați să 

dea declarații despre cazurile aflate în desfășurare ar trebui să 

se abțină să facă acest lucru, cu excepția cazurilor în care sunt 

solicitați chiar de agenția care are responsabilitate 

jurisdicțională asupra cazului sau au permisiunea acesteia. 

 Persoanele care și-au dezvoltat abilități într-un 

anumit domeniu recunosc faptul că, înainte ca o opinie să fie 

emisă, trebuie obținută și analizată informația completă și 

corectă. Așadar, este nepotrivit, chiar și pentru oamenii cu 

experiență în crimele în serie, să emită opinii cu privire la un 
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anumit caz, pe baza unor informații incomplete și posibil 

eronate, disponibile în media. 
 

Dacă responsabilii profesioniști sunt solicitați să ofere 

declarații despre anchetele aflate în desfășurare, sunt sugerate 

următoarele instrucțiuni: 

 să vorbească doar în termeni generali;  

 să nu comenteze asupra detaliilor din cazul 

respectiv;  

 să nu critice eforturile investigative;  

 să nu jignească experiența sau acreditările cuiva;  

 să ofere informații pentru a educa publicul cu privire 

la situația care implică crima în serie. 

 

Opinia experților participanți la simpozion a fost că nu 

este posibil să fie controlate sau cenzurate oficial comentariile 

pe care „capetele vorbitoare” le fac în timpul unei anchete. Cu 

toate acestea, ar fi indicat ca organele de aplicare a legii să 

emită o declarație de presă, cum ar fi:  

„Rolul mass-media în raportarea lucrurilor privitoare 

la un caz este de interes public major.  

Cu toate acestea, emiterea de comentarii ce doar 

speculează poate fi extrem de contraproductivă și cu potențial 

periculos. 

Comentariile publice asupra unei investigații aflate în 

curs de desfășurare, cu informații incomplete sau incorecte 

sunt doar speculații și pot afecta în mod serios buna 

desfășurare a unei anchete și pot expune cetățenii unui risc 

ridicat de pericol.  

De aceea, în mod respectuos, vă solicităm să respectați 

aceste restricții și să fiți mai reținuți în comentarii până la 

efectuarea unei arestări.” 
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COOPERAREA CENTRULUI DE FORMARE 

PROFESIONALĂ A PERSONALULUI 

NAVIGANT CU CELELALTE INSTITUŢII  

ALE MAI ÎN PREZENT ŞI PERSPECTIVE  

DE DEZVOLTARE 

 

subcomisar de poliție Maria SĂCEANU  

Centrul de Formare Profesională a  

Personalului Navigant – Garda de Coastă 

 

„Cooperarea este convingerea profundă că nimeni nu 

poate reuși dacă nu reușesc toți.” 

 (Virginia Burden) 

 

Centrul de Formare Profesională a Personalului 

Navigant (CFPPN) – prezentare generală, misiune şi viziune 

Centrul de Formare Profesională a Personalului 

Navigant din cadrul Gărzii de Coastă este structura specializată 

care asigură conţinutul ştiinţific şi educativ al pregătirii 

personalului navigant din Ministerul Afacerilor Interne. 

Amplasat în localitatea Agigea, zona Compania 

Națională Administrația Canalelor Navigabile – Ecluză 

Agigea, județul Constanţa, CFPPN organizează şi desfăşoară 

cursuri şi programe formative necesare îndeplinirii atribuţiilor 

postului pentru personalul încadrat la structurile Poliţiei de 
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Frontieră Române şi ale Ministerului Afacerilor Interne care au 

componentă navală, obiectivul său fiind asigurarea 

competenţelor necesare personalului navigant, potrivit 

cerinţelor şi standardelor ocupaţionale solicitate de beneficiari, 

prin organizarea şi desfăşurarea cursurilor specifice şi 

examenelor de evaluare/atestare. 

Ne mândrim că suntem singurul centru de formare 

profesională a personalului navigant din MAI. 

Desfășurăm activităţi de formare profesională continuă, 

cu personalul care încadrează posturi, funcţii, componente de 

specialitate de la bordul navelor din înzestrarea MAI. 

Birourile de Formare Profesională cu Specific Fluvial şi 

Maritim din cadrul Centrului de Formare Profesională a 

Personalului Navigant au ca principală atribuţie proiectarea, 

elaborarea şi punerea în aplicare a programelor analitice ale 

competenţelor pe baza curriculumului cursurilor, a obiectivelor 

didactice descrise sub forma competenţelor şi capacităţilor 

finale. 

Compartimentul Nave-școală este structura specializată 

din cadrul Centrului în subordinea directă a şefului acestuia, 

care asigură conţinutul practic-aplicativ al învăţământului la 

şedinţele de la bordul mijloacelor de mobilitate navală. 

Misiunea Centrului de Formare Profesională a 

Personalului Navigant este aceea de a contribui la asigurarea 

MAI cu personal navigant pregătit şi integru, competent, 

orientat spre succes, dedicat în mod conştient interesului 

comun al organizaţiei şi capabil să-şi îndeplinească 

responsabilităţile cu respectarea celor mai înalte valori sociale 

şi instituţionale. 
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Oferta educaţională a Centrului se prezintă astfel: 

 Cursuri de capacitate profesională pentru 

obţinerea gradelor profesionale de subcomisar de poliţie sau 

agent-șef de poliție; 

 Curs de iniţiere în postul/funcţia/componenta de 

specialitate:  

a) personal auxiliar la bordul navelor; 

b) pontonier;  

c) timonier/CSN;  

d) servant/CSA;  

e) radiotelegrafist-observator semnalizator/CSC;  

f) electromecanic naval/CSE. 

 Curs de iniţiere în postul/funcţia/componenta de 

specialitate în vederea promovării în următoarele funcţii:  

a) comandant navă/şalupă maritimă/fluvială 

b) ofiţer secund;  

c) şef mecanic/şef componentă de specialitate 

electromecanică;  

d) şef echipaj navă.  

 Curs de schimbare a specialităţii de la bordul navei  

a) timonier/CSN;  

b) servant/CSA;  

c) radiotelegrafist-observator semnalizator/CSC;  

d) electromecanic naval/CSE. 

 Curs de schimbare a specialităţii în vederea 

conducerii navelor din altă categorie/clasă: 

a) conducerii unei nave de clasă superioară din categoria 

navelor operative (maritime, respectiv fluviale);  

b) conducerii navelor dintr-o altă categorie (operative/ 

misiuni speciale/logistice). 
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 Curs de perfecţionare pentru reconfirmare pentru: 

a) ofiţeri; 

b) agenţi. 

 Curs convenție inițial/perfecționare pentru postul 

de conducător ambarcaţiune ape interioare fără regim de 

navigaţie pentru personalul din: 

a) IGSU; 

b) IGJR. 

 Curs de perfecționare pentru reconfirmare/de 

adaptare conducător/ajutor conducător ambarcațiuni 

pentru clasa ambarcațiunilor de patrulare, intervenție, 

control şi/sau salvare – fluviu şi ape interioare – pentru 

personalul din IGSU. 

 Curs de convenție inițial în vederea ocupării 

posturilor de pontonier. 

 

Centrul de Formare Profesională a Personalului 

Navigant îşi propune dezvoltarea unui sistem de pregătire 

modern şi performant, care să asigure profesionalismul 

personalului din structurile PFR/MAI, orientarea spre 

satisfacerea nevoilor individuale de pregătire şi integrarea 

acestuia în contextul general al interesului organizaţional de 

creştere a reuşitei profesionale. 

Noul sediu al Centrului de Formare Profesională a 

Personalului Navigant din locaţia Agigea asigură, pentru 

învăţământ, patru săli de clasă a 15-20 de locuri, bibliotecă, sală 

multimedia de 80 de locuri, sală e-Learning, birouri, sală de 

şedinţe, iar pentru cazarea cursanţilor sunt asigurate 60 de locuri. 

Pentru hrănirea efectivelor de cursanţi, sunt prevăzute o 

bucătărie şi o sală de mese de 90 de locuri. 
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Dotările noului sediu au crescut calitativ semnificativ 

condiţiile de învăţământ, cazare şi asigurare a hrănirii, putându-se 

astfel derula activităţile formative cu cinci clase concomitent, 

conform solicitărilor beneficiarilor. 

Sediul de la Agigea are un sistem de supraveghere 

antiefracție, PSI și automatizări ale sistemului de acces interior 

și exterior realizat la standarde înalte de siguranță și protecție. 

În vederea desfăşurării activităţilor de educaţie fizică cu 

personalul propriu şi cursanţii, a intrat în vigoare un protocol 

încheiat între Garda de Coastă şi Clubul Sportiv Agigea, având 

ca obiect punerea la dispoziţia Centrului de Formare 

Profesională a Personalului Navigant a terenurilor sportive 

aflate în administrarea acestuia. 
 

 
Sediul CFPPN 

 DOTĂRI: 

• Săli de predare/laboratoare – 6: de navigaţie, marinărie, 

electromecanică, informatică  

• Bibliotecă – 1 

• Mijloace navale: 

* 1 – navă-școală proiect 383; 

* 3 – ambarcațiuni de patrulare, intervenţie, control şi/sau 

salvare proiect Harpoon 550 Open; 
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* 1 – ambarcațiune de patrulare, intervenţie, control şi/sau 

salvare proiect ARVOR;     

* 1 – navă proiect Targa; 

* 1 – ambarcaţiune tip RIB; 

* 4 – ambarcaţiuni gonflabile de tip ARECA/BOMBARD; 

* 1 –  barcă rame 6+1; 

* 1 – barcă de reprezentare pentru competiţii de caiac-canoe, 

jocuri marinăreşti de tip lotcă. 

 

 
Sală de marinărie 

 

Ambarcaţiune proiect ARVOR 
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Bibliotecă 

 

Sală de informatică 
 

 

Sală de navigaţie 
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Dormitor pentru cursanţi 

 

PROTOCOALE DE COOPERARE ÎNCHEIATE 

DE CFPPN 

Protocoale încheiate de CFPPN cu structuri 

ale MAI 

În vederea bunei desfăşurări a procesului de învăţământ, 

Centrul de Formare Profesională a Personalului Navigant a 

încheiat protocoale de cooperare, atât cu instituţii din MAI, cât 

şi cu alţi parteneri care nu aparţin ministerului. 

În prezent, printre protocoalele încheiate cu instituţii 

din MAI, amintim: 

 Protocol de cooperare pentru pregătirea 

personalului din cadrul Direcției Anticorupție în vederea 

conducerii şi utilizării navelor din dotarea DGA în cadrul 

Centrului de Formare Profesională a Personalului 

Navigant încheiat între Inspectoratul General al Poliţiei de 

Frontieră şi Direcția Generală Anticorupție București. 

Protocolul, încheiat pe o perioadă de 1 an, avea ca 

obiect pregătirea personalului din cadrul DGA prin cursuri de 

specializare şi perfecționare, în cadrul Centrului de Formare 
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Profesională a Personalului Navigant din cadrul Gărzii de 

Coastă Constanţa, aparținând Inspectoratului General al Poliţiei 

de Frontieră, în vederea conducerii şi exploatării în siguranță a 

navelor aflate în dotarea DGA.  

 

 Garda de Coastă a încheiat un protocol de cooperare 

pe perioadă nedeterminată cu Academia Navală „Mircea 

cel Bătrân” (ANMB) în domeniul instruirii practice şi 

teoretice a personalului din cadrul instituţiilor. 

 

Protocolul asigură colaborarea, în vederea augmentării 

nivelului de instruire a personalului din cadrul celor două 

instituţii, dezvoltarea cadrului privind pregătirea, schimbul de 

informaţii, sprijinul logistic şi schimbul de bune practici în 

domeniul de cooperare. Zona desfăşurării activităţilor celor 

două părţi este reprezentată de locurile de bazare/zonele de 

competenţă ale celor două structuri definite în conformitate cu 

legislaţia naţională. 

Ca obiective, menţionăm folosirea în comun a 

infrastructurii de instruire ale celor două instituţii; efectuarea 

unor activităţi comune în vederea promovării carierei 

profesionale; întărirea coeziunii studenţilor, elevilor şi 

personalului navigant. 

Părţile vor avea în vedere următoarele: accesul pe bază 

de reciprocitate al personalului la infrastructura de pregătire a 

celor două instituţii, dacă nu sunt implicate aspecte de ordin 

financiar. 

Alte obiective vizează organizarea de lecţii-vizită la 

activităţile de instruire specifice celor două instituţii; realizarea 
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în comun a activităţilor de practică marinărească şi sporturi 

nautice; organizarea în comun de competiţii sportive; întâlniri 

între cadrele didactice ale ANMB şi personalul navigant al 

Gărzii de Coastă, pentru schimb de experienţă în domeniu; 

participarea cu specialişti la diverse activităţi de instruire şi 

participarea la activităţi culturale. 

 

 Plan de cooperare între CFPPN şi Secţia Regională de 

Poliţie Transporturi Constanţa/Biroul Judeţean de Poliţie 

Transporturi Constanţa în sprijinul executării serviciului 

de gardă şi siguranţă a navelor şi ambarcaţiunilor din 

cadrul celor două unităţi, ce staţionează la apă în punctul 

de bazare Canalul Dunăre-Marea Neagră km 0 – Zona 

Ecluza AGIGEA 

 

Scopul cooperării îl reprezintă: 

– stabilirea îndatoririlor legate de asigurarea pazei, 

siguranţei şi vitalităţii mijloacelor de mobilitate navală care 

staţionează la apă, aflate în stare operaţională sau 

neoperaţională până la mutarea definitivă a navelor aparţinând 

CFPPN. 

– punerea la dispoziție reciproc de date referitoare la 

personalul planificat să execute serviciul de gardă şi siguranţă; 

– stabilirea modului de executare a serviciului de gardă 

şi siguranţă la mijloacele de mobilitate din cadrul punctului de 

bazare; 

– stabilirea modalităţii de conducere a acţiunilor, 

canalelor de comunicaţii şi raportare a evenimentelor. 
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 Plan de cooperare în sprijinul executării serviciului de 

gardă şi siguranţă a navelor şi ambarcaţiunilor din cadrul 

celor două unităţi, ce staţionează la apă în punctul de 

bazare permanent de la sediul SPF Cernavodă (Ponton 

dormitor MAI 8107 – km fluvial 298,5 Dunăre – bazin 

Argos) între Sectorul Poliţiei de Frontieră Cernavodă şi 

CFPPN, pentru: 

– stabilirea îndatoririlor legate de asigurarea pazei, siguranţei şi 

vitalităţii navelor care staţionează la apă, aflate în stare 

operaţională sau neoperaţională şi pe timpul iernaticului; 

– punerea la dispoziție reciproc de date referitoare la personalul 

planificat să execute serviciul de gardă şi siguranţă; 

– stabilirea modului de executare a serviciului de gardă şi 

siguranţă la navele din cadrul punctului permanent de bazare; 

– stabilirea modului de conducere a acţiunilor, canalelor de 

comunicaţii şi raportare a evenimentelor. 

 

 Protocol de cooperare între Academia de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza” şi IGPF şi directorii/şefii 

instituţiilor de învăţământ PFR, printre care şi CFPPN 

Protocolul se referă la cooperarea tehnico-ştiinţifică şi 

colaborarea între Facultatea de Poliţie de Frontieră din cadrul 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi instituţiile de 

învăţământ din cadrul Poliţiei de Frontieră Române, respectiv 

acordarea de sprijin şi suport reciproc pentru: 

a) schimb de experienţă, manuale şi materiale cu caracter 

didactic şi metodic, de materiale de informare referitoare la 

rezultate și activităţi proprii, după caz; 

b) utilizarea laboratoarelor de specialitate, precum și a spațiilor 

tactice din cadrul unităţilor de învăţământ, pentru realizarea 

unor proiecte şi evenimente comune; 
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c) formarea de colective de coautorat pentru pregătirea, 

elaborarea şi publicarea de monografii, manuale, comentarii cu 

caracter ştiinţific şi practic, de materiale didactice, culegeri 

tematice şi alte lucrări ştiinţifice; 

d) organizarea şi desfăşurarea în comun de congrese şi 

simpozioane, workshopuri, mese rotunde, expoziţii, conferinţe 

şi alte forme de promovare a activităţilor didactice şi ştiinţifice 

comune; 

e) identificarea şi atragerea de fonduri prin programe şi 

proiecte de cercetare ştiinţifică, finanţate de la bugetul de stat 

şi/sau fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurilor de 

cercetare şi de antrenament ale celor două instituţii de 

învăţământ, precum şi înfiinţarea unor laboratoare comune noi; 

f) participarea la competiţii naţionale şi internaţionale, de 

cercetare în domenii de interes ştiinţific comun; 

g) crearea unor standarde comune de pregătire pentru participarea 

la misiuni externe şi internaţionale, pentru agenţii şi ofiţerii 

poliţişti de frontieră, pregătiţi în cadrul celor două instituţii; 

h) perfecţionarea şi dezvoltarea deprinderilor poliţiştilor de 

frontieră (agenţi şi ofiţeri) de a comunica eficient în limba 

engleză în scopul cooperării poliţieneşti internaţionale prin 

organizarea în comun a unor seminarii, cursuri şi activităţi cu 

prezenţa ofiţerilor de legătură ai diferitelor state la Bucureşti, a 

reprezentanţilor organismelor regionale (SELEC) şi a altor 

instituţii al căror scop este cooperarea poliţienească şi în 

materie penală; 

i) organizarea de activităţi bilaterale sau multilaterale care 

presupun mobilitatea cadrelor didactice, a instructorilor, 

studenţilor sau elevilor instituţiilor de învăţământ, activităţi 

care vin să asigure un înalt grad de pregătire a acestora. 
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 Protocol de cooperare pentru pregătirea personalului 

din cadrul IGSU în vederea conducerii şi utilizării navelor 

din dotarea IGSU în cadrul Centrului de Perfecţionare a 

Personalului Navigant Constanţa 

Protocolul are ca obiect pregătirea personalului din 

cadrul IGSU prin cursuri de specializare şi perfecţionare, în 

cadrul CPPN, în vederea conducerii şi exploatării în siguranţă a 

mijloacelor de mobilitate navală aflate în dotarea IGSU. 

Astfel, IGPF (prin CPPN) va organiza, în funcţie  

de capacităţi şi resurse, cursuri de specializare şi perfecţionare 

pentru personalul IGSU care deserveşte mijloacele de 

mobilitate navală. IGSU va asigura mijloacele de mobilitate 

navală necesare desfăşurării cursurilor, documentaţia tehnică, 

combustibilii şi lubrifianţii necesari pentru desfăşurarea 

activităţilor practice. IGSU va asigura echipamentul  

de protecţie şi consumabilele (necesare desfăşurării probelor 

practice în condiţii de siguranţă) pentru fiecare cursant. IGPF, 

prin CPPN Constanţa, asigură logistica procesului de 

învăţământ. 

 

 Protocol de cooperare între Poliţia de Frontieră 

Română şi Jandarmeria Română, pentru pregătirea 

jandarmilor în vederea conducerii şi utilizării 

ambarcaţiunilor din dotare, în cadrul Centrului de 

Perfecţionare a Personalului Navigant Constanţa 

Scopul protocolului este realizarea cooperării în vederea 

pregătirii personalului Jandarmeriei Române prin cursuri de 

specializare şi perfecţionare, pentru conducerea şi exploatarea 

în siguranţă a ambarcaţiunilor, în cadrul Centrului de 

Perfecţionare a Personalului Navigant Constanţa aparţinând 

IGPF. 
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Obiectivul protocolului îl reprezintă stabilirea cadrului 

de desfăşurare a activităţilor specifice destinate îndeplinirii în 

bune condiţii a pregătirii personalului Jandarmeriei Române. 
 

 Protocol de cooperare pentru pregătirea personalului 

din cadrul IGPR în vederea conducerii şi utilizării 

mijloacelor de mobilitate navală din dotarea IGPR în 

cadrul IGPF la Centrul de Perfecţionare a Personalului 

Navigant Constanţa 

Protocolul are ca obiect pregătirea personalului din 

cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române prin cursuri 

de specializare şi perfecţionare, la Centrul de Perfecţionare a 

Personalului Navigant din cadrul Gărzii de Coastă aparţinând 

IGPF, în vederea conducerii şi exploatării în siguranţă a 

mijloacelor de mobilitate navală aflate în dotarea IGPR. 

 

 Acord de sprijin reciproc între Sectorul Poliţiei de 

Frontieră Cernavodă şi Centrul de Pregătire a Personalului 

Navigant Constanţa 

Scopul acordului este de a oferi sprijin privind 

activitatea pe linia constatării contravențiilor şi a faptelor care, 

potrivit OUG nr. 23/2008, constituie infracțiuni; acordarea 

sprijinului şi participarea cu mijloace logistice, la intervențiile 

pentru eliminarea sau diminuarea infracțiunilor comise la OUG 

nr. 23/2008; planificarea, organizarea şi desfășurarea de acțiuni 

preventive comune stabilite de comun acord; sesizarea 

organelor de urmărire penală şi documentarea oportună în 

constatarea faptelor, care constituie infracțiuni la OUG  

nr. 23/2008; sprijin operativ pe linie de vitalitate la bordul 

navelor/ambarcațiunilor/pontoanelor. 
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Obiectivul protocolului constă în asigurarea cadrului 

legal şi stabilirea modalităților practice de sprijin comun. 

 

 Protocol de cooperare pentru pregătirea personalului 

navigant din cadrul IGPR, IGSU, IGJR, IGPF, în vederea 

conducerii şi utilizării mijloacelor de mobilitate navală din 

dotarea acestora în cadrul bazei nautice Siutghiol – încheiat 

între Garda de Coastă Constanţa şi Inspectoratul de Poliţie 

al Județului Constanţa 

Protocolul are ca obiect pregătirea personalului din 

cadrul IGPR, IGSU, IGJR, IGPF prin cursuri practice de 

specialitate şi perfecționare în vederea conducerii şi exploatării 

în siguranță a mijloacelor de mobilitate navală aflate în dotarea 

acestora – organizate şi desfășurate de către CPPN – din GC la 

baza nautică a IPJ Constanţa, situată pe lacul Siutghiol. 

 

PROTOCOALE DE COLABORARE CU ALTE 

INSTITUŢII 

 Protocol de colaborare în vederea aplicării corecte şi 

unitare a prevederilor Regulamentului (EC) nr. 562/2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului şi a Ordonanţei 

de Urgenţă nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de 

stat a României între Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de 

Frontieră Constanţa şi Compania Naţională 

„Administraţia Canalelor Navigabile” nr. 1628/07.02.2011. 

 

 Protocol de colaborare între: Asociaţia Clubul Nautic 

Român şi Garda de Coastă, care are ca obiect desfăşurarea 

activităților de instruire practică în domeniul navigaţiei, 

sporturilor nautice cu vele şi vâsle, nataţiei, practicilor şi 
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tradiţiilor marinăreşti, al culturii nautice, susţinerea 

manifestărilor la festivităţile şi sărbătorile tradiţionale 

marinăreşti. 

 

Ca obiective, amintim: sprijin reciproc, conform 

competenţelor legale, pentru desfăşurarea în siguranţă şi buna 

derulare de competiţii în ramurile sportive yachting, canotaj, 

caiac-canoe, nataţie, pescuit, windsurfing, navigaţie electronică, 

meteorologie marină etc. în zona de competenţă a Gărzii de 

Coastă; utilizarea, în sistem de reciprocitate, a bazelor proprii de 

antrenament, a materialelor şi a utilităţilor specifice, în măsura 

identificării acestor disponibilităţi, fără a afecta programul de 

instruire şi practică a grupelor de lucru din coordonarea ambelor 

părţi semnatare, aflate în programul regulat. 

 

 Hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului 

Local Agigea privind încheierea unui Protocol de colaborare 

între Clubul Sportiv Agigea şi Centrul de Pregătire a 

Personalului Navigant din cadrul Gărzii de Coastă – pentru 

punerea la dispoziţie în mod gratuit a terenurilor de sport, 

respectiv terenul de fotbal sintetic pentru desfăşurarea 

obiectivelor didactice pe linie de educaţie fizică 

 

Perspective în cooperarea interinstituţională 

La nivelul CFPPN au fost identificate mai multe 

oportunităţi în vederea dezvoltării instituţionale a acestuia: 

  interesul manifestat de toate structurile MAI care au 

în dotare mijloace de mobilitate navală pentru a avea 

personalul navigant necesar instruit şi atestat; 
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  competenţa instituţiei de a adapta oferta curriculară 

în funcţie de nevoile beneficiarului şi de evoluţia mediului 

social, legislativ şi operativ; 

  perceperea Centrului ca o importantă structură ce 

asigură un statut social stabil, conform nevoilor de personal din 

domeniul naval; 

  realizarea unor parteneriate active cu diverse 

organisme locale; 

  schimb permanent de experienţă cu personalul 

structurilor operative şi instituţii similare din ţară şi străinătate; 

  participarea constantă a navelor Gărzii de Coastă în 

misiuni internaţionale şi necesităţi noi de pregătire, inclusiv în 

domeniul limbilor străine; 

  armonizarea conţinuturilor între şcolile de formare şi 

cele de perfecţionare, pentru continuarea dezvoltării 

competenţelor create şi/sau creării de noi competenţe; 

  proiectarea unui sistem coerent de cursuri cu un 

conţinut actual şi atractiv care să creeze beneficii pentru cariera 

profesională; 

  dezvoltarea capacităţii profesionale a personalului 

prin participarea la diverse forme de perfecţionare a pregătirii; 

  participarea sistematică a personalului instituţiei la 

activităţi de documentare profesională în structurile operative; 

  desfăşurarea unor activităţi eficiente de evaluare a 

nevoilor de pregătire; 

  implicarea personalului specializat, din structurile 

operative, la activităţi formative, comisii de examen şi comisii 

pentru asigurarea calităţii învăţământului; 

  posibilităţi de lărgire a bazei materiale necesare 

instruirii (în special de mijloace de mobilitate navală) prin 

dotări/redistribuiri/transferuri/detaşări; 
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  posibilităţi de atragere de fonduri europene pentru 

noi dotări; 

  atragerea partenerilor educaţionali pentru 

promovarea imaginii centrului în cadrul comunităţii; 

  dezvoltarea capacităţii manageriale în domeniul 

instituţional şi educaţional; 

  crearea unui climat optim de muncă. 
 

În conformitate cu Strategia de modernizare a 

componentei navale a Ministerului Afacerilor Interne  

2016-2030, au fost identificate, ca puncte slabe, lipsa unei baze 

tehnico-materiale, inclusiv a unui simulator de navigație, 

adecvate pregătirii personalului navigant în cadrul Centrului de 

Formare Profesională a Personalului Navigant, precum și a 

instructorilor de specialitate. 

În vederea utilizării punctelor tari şi a oportunităților 

pentru eliminarea punctelor slabe, se prevede: 

  iniţierea şi dezvoltarea unor programe de pregătire şi 

perfecţionare a personalului, în cooperare cu alte structuri şi 

instituţii, interne sau internaţionale; 

  asigurarea interoperabilităţii şi perfecţionarea 

pregătirii personalului navigant prin implementarea 

standardelor, procedurilor şi bunelor practici în domeniu, ca 

prioritate. 

 Sistemul de formare profesională a personalului PFR se 

concentrează pe satisfacerea cerinţelor domeniilor specifice, 

printre care şi promovarea cooperării şi colaborării pentru 

asigurarea calităţii formării profesionale. 

În virtutea principiului cooperării şi coerenţei, 

structurile Poliţiei de Frontieră vor dovedi disponibilitate pentru 
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cooperare, astfel încât să se asigure implementarea obiectivelor 

ce trebuie îndeplinite şi a măsurilor ce urmează a fi luate. 

În vederea dezvoltării şi eficientizării cadrului 

organizatoric şi funcţional al unităţilor de învăţământ ale PFR, 

personalul formator va desfăşura şi organiza, cel puţin o dată 

pe an, la nivelul structurilor operative PFR şi al altor instituţii 

de profil din ţară şi străinătate, activităţi de documentare, 

scopul fiind formarea profesională continuă a formatorilor, 

respectiv actualizarea cunoştinţelor acestora cu noutăţile 

legislative/operaţionale din plan intern şi european. 

Pentru schimbarea şi modernizarea continuă a 

procesului educaţional la nivelul standardelor din Uniunea 

Europeană, CFPPN îşi va extinde competenţele de 

pregătire/instruire prin asigurarea instruirii comune a 

personalului autorităţilor de frontieră din statele membre ale 

Forumului de la Marea Neagră. În acest sens, se va intensifica 

cooperarea şi schimbul de experienţă cu instituţii similare din 

statele membre UE, se vor organiza ateliere comune de lucru 

cu reprezentanţii autorităţilor naţionale cu atribuţii în 

implementarea managementului integrat al frontierelor în 

vederea armonizării modalităţilor de acţiune şi se vor organiza 

cursuri/stagii în comun în domeniul naval cu instituţii similare 

din statele membre Forumului ECGFF. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, Centrul va 

dezvolta activități de cooperare și parteneriat cu instituții ale 

MAI, din afara MAI și organizații nonguvernamentale din țară 

și străinătate.   
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Pe linia cooperării interne și internaționale, se va urmări 

planificarea și derularea activităților cuprinse în acordurile de 

parteneriat încheiate și vor viza: 

  schimburi de informaţii, experienţe şi preocupări 

pentru perfecţionarea pregătirii formatorilor conform cerinţelor 

şi standardelor actuale de pregătire, creşterea competenței 

profesionale și a randamentului în desfășurarea programelor 

formative; 

  desfășurarea activităților de documentare în structurile 

operative ale ministerului, în vederea actualizării conținuturilor 

cursurilor, preluării unor propuneri concrete de îmbunătăţire a 

acestora, aprofundării cazuisticii specifice etc. 

  organizarea unor simpozioane și sesiuni de comunicări 

științifice pentru creșterea schimburilor de informații utile 

desfășurării cursurilor; 

  participarea la diverse activități organizate de instituții 

partenere pentru perfecționarea pregătirii didactice și 

psihopedagogice a personalului formator; 

  promovarea unor forme de învăţământ centrate pe 

cursant, concomitent cu creşterea ponderii utilizării în instruire 

a metodelor participative moderne; 

   invitarea unor specialiști din structurile operative ale 

MAI la activitățile didactice, pentru  creşterea calității și 

caracterului practic-aplicativ al învăţământului, o mai bună 

înțelegere a problematicii cursurilor și rezolvarea eficientă a 

situațiilor create; 

  reactualizarea temelor existente, cu noutăți în domenii 

de interes pentru desfășurarea cursurilor din cadrul Centrului; 

  primirea feedbackului programelor de pregătire 

derulate în Centru în vederea îmbunătățirii portofoliului de 

cursuri și răspunsului la comanda socială a beneficiarilor. 
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Centrul de Formare Profesională a Personalului Navigant 

îşi propune, în viitor, încheierea de protocoale de colaborare cu 

celelalte instituţii de învăţământ din MAI: Centrul 

Multifuncţional de Pregătire Schengen, Şcoala de Pregătire a 

Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, Şcoala de 

Perfecţionare a Pregătirii Personalului Poliţiei de Frontieră 

Drobeta-Turnu Severin, Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a 

Personalului Poliţiei de Frontieră Iaşi. 

 

Protocoalele vor viza: 

  armonizarea conţinuturilor, pentru continuarea 

dezvoltării competenţelor create şi/sau creării de noi 

competenţe; 

  schimb de experienţă, manuale şi materiale didactice 

şi metodice, de materiale de informare referitoare la rezultate şi 

activităţi proprii, după caz; 

   utilizarea laboratoarelor de specialitate, precum şi a 

spaţiilor tactice din cadrul unităţilor de învăţământ, pentru 

realizarea unor proiecte şi evenimente comune; 

  formarea de colective de coautorat pentru pregătirea, 

elaborarea şi publicarea de monografii, manuale, comentarii cu 

caracter ştiinţific şi practic, de materiale didactice, culegeri 

tematice şi alte lucrări ştiinţifice; 

  organizarea şi desfăşurarea, în  comun, de congrese şi 

simpozioane, workshopuri, mese rotunde, expoziţii, conferinţe 

şi alte forme de promovare a activităţilor didactice şi ştiinţifice 

comune;  

  organizarea de lecţii-vizită la activităţile de instruire 

specifice. 
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