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REPERE ALE ISTORIEI FILOSOFIEI DREPTULUI  

ÎN ROMÂNIA 

 

Comisar-șef de poliție dr. Grigore STOLOJESCU 

Institutul de Studii pentru Ordine Publică 

Material preluat din  

„Spirit şi drept în filosofia românească a dreptului”, 

Grigore Stolojescu, Editura Prouniversitaria, București, 2016 

 

1.1. Începuturile
1
 

• În România, începuturile Filosofiei dreptului coincid cu 

deşteptarea sentimentului naţional unitar, întemeiat pe ideea 

originii române a naţiunii. Această idee este exprimată cu putere şi 

mândrie de „cronicarii” secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea, 

dintre care unii au fost adevăraţi filosofi ai dreptului public. De 

aceeaşi idee a fost inspirată şi prima codificare a dreptului privat, 

îndeplinită în mod separat în Muntenia şi în Moldova la începutul 

secolului al XIX-lea, prin opera diferiţilor jurişti, printre care 

trebuie amintit C. Flechtenmacher (1785-1843). Această 

codificare a fost reînnoită într-o formă unitară în special prin opera 

lui C. Bosianu (1815-1882) şi V. Boerescu (1830-1883), după 

Revoluţia de la 1848 şi Unirea Munteniei şi Moldovei într-un 

singur stat, în anul 1859. 

Flechtenmacher, care colaborase la elaborarea Codului lui 

Calimach, a predat mai întâi un curs de pravile la Şcoala 

                                                 
1
 Text preluat din: Mihai Bădescu, Filosofia dreptului în România interbelică, 

Editura Sitech, Bucureşti, 2015, p. 140 şi urm. 



6 

 

Vasiliană
2
. Apoi, un curs de drept privat al Românilor; la 1833, el 

preda un curs intitulat „Legi, introduceri şi prima parte din codul 

civil”. Între 1835-1836 a predat un curs de Drept natural la 

Academia Mihăileană, înfiinţată în iunie 1935. 

• Între primele contribuţii româneşti în domeniul 

filosofiei dreptului, trebuie menţionată traducerea lui Samuil 

Micu (după Baumeister), intitulată „Ethica şi dreptul firii”, 

publicată în două volume, la Sibiu, în anul 1800. Ideea de „drept 

natural” – după cum remarcă G. Bogdan-Duică – „ne-a venit 

deodată cu întâii istorici şi filosofi întorşi de la Roma şi Viena”
3
. 

• La o jumătate de secol după traducerea lui Samuil Micu, 

apare la Bucureşti, în 1861, „Logica judecătorească urmată de 

logica conştiinţei”, al cărei autor a fost Alexandru Aman.  

• Într-o evidentă perioadă de reînviere spirituală, un rol 

important l-a avut Simion Bărnuţiu (1808-1864), profesor de 

filosofia dreptului la Iaşi, care a fondat sistemul său de drept 

natural privat şi public, pe principiul naţionalităţii, influenţat fiind 

de gânditorii italieni ai vremii. Principalele sale lucrări sunt: 

„Dreptul natural public” (1867) şi „Dreptul natural privat” (1868). 

Activitatea lui Simion Bărnuţiu în această materie pare să fi  

fost mult mai veche de vreme ce Papiu Ilarian afirma că  

(Bărnuţiu – n.a.): „Încă de la 1831 introdusese la Blaj «Dreptul 

firei», iar pe la 1834, a fost primul care a introdus «Dreptul firei» 

în limba română; în 1839 tradusese toată filosofia lui Krug, 

                                                 
2
 Istoricii ne asigură că a existat o şcoală de drept chiar în timpul lui Alexandru 

cel Bun (1401), la Suceava. Mai târziu, această şcoală a fost mutată de Vasile 

Lupu la Iaşi, la Trei Ierarhi, şi denumită „Şcoala Vasiliană”, care a reînviat la 

1827 şi la 1831. 
3
 G. Bogdan-Duică, Viaţa şi ideile lui Simion Bărnuţiu, Academia Română, 1924,  

p. 143. 
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învăţând totodată pe tinerii români drepturile cele înnăscute 

personal de libertate şi egalitate”
4
. 

Wilhelm Traugot Krug (1770-1842) a fost un foarte activ 

discipol al lui Kant şi a avut meritul de a populariza anumite teorii 

de inspiraţie kantiană, din care s-a inspirat şi Bărnuţiu. Acesta, 

pornind de la „dreptul la tot ce fiinţa a dezvoltat în sine” şi de la 

„libertatea de cugetare”, a adăugat „dreptul limbei naţionale”. În 

afară de Krug, Simion Bărnuţiu a fost influenţat şi de opera lui 

Savigny, în legătură cu care Bogdan-Duică observa: „Studiind  

(S. Bărnuţiu – n.a.) paralel dreptul roman şi sistemul savignyan, 

între ele s-a produs o sinteză sentimentală care nu a mai văzut că 

realităţile trecutului o împiedică. După Savigny, naţiunile sunt 

«existenţe reale-psihice»; Bărnuţiu a conchis: şi Românii sunt 

una, trebuie să fie una! Dar pe când Savigny combina cu 

siguranţă un material real, dat, din izvoare sigure, materialul 

istoric lui Bărnuţiu îi lipsea. Istoria dreptului român la 1848 şi 

chiar la 1869 nu exista... şi dus de romanismul savignyan el 

încearcă o construcţie de fantezie, în «Dreptul public al 

Românilor», reclamând pentru Români ce fusese al Romanilor”
5
. 

La Iaşi, ca profesor de filosofia dreptului, S. Bărnuţiu a  

fost influenţat de un alt kantian, Carl V. Rotteck, propagator al 

unor idei liberale şi republicane ce se potriveau de minune 

tendinţelor politice ale lui Bărnuţiu
6
. „Prin preocuparea sa 

continuă şi prin activitatea sa profesională, Bărnuţiu trebuie să fie 

considerat ca adevăratul precursor al tuturor celor care cultivă 

azi studiile de Filosofe juridică în România"
7
. De altfel, de 

                                                 
4
 Ibidem, p. 150. 

5
 Ibidem, p. 159. 

6
 E. Speranţia, Introducere în filosofia dreptului, Cluj, 1940, p. 285. 

7
 Ibidem, p. 286. 
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gândirea filosofico-juridică a lui Bărnuţiu se leagă programul său 

politic naţionalist, din celebrul discurs rostit la Blaj în 1848, care 

reprezintă chintesenţa convingerilor pe care le-a profesat în scris şi 

de la catedră şi prin care a contribuit decisiv la crearea unei opinii 

publice româneşti. 

• În aceeaşi vreme, Timotei Cipariu a tradus, după W.T. 

Krug, „Elemente de filosofie”, în două volume (1861-1863). 

• În 1869, Ştefan Şendria a predat un curs de „Drept 

natural şi al ginţilor”. 

• La 1883, Christodul Suliotis publică o lucrare intitulată 

„Elemente de drept natural sau filosofia dreptului”. 

• Teodor Păcătianu scrie, în 1898, „Scopul în drept, după 

Jhering”, iar în 1899 apare lucrarea lui D. Comşa, „Fundamentul 

dreptului de proprietate”. 

• În aceeaşi perioadă, apare importanta figură a lui Titu 

Maiorescu (1840-1917), autor al unor opere filosofice, precum şi 

al unor studii juridice şi politice care au avut un mare ecou la 

timpul lor. Dintre acestea, sunt relevante două lucrări: „Critice” 

(1874) şi „Logica” (1876). 

• C. Dissescu publică mai întâi, în 1899, „Les origins du 

droit roumain”, alături de lecţii de drept public, pentru ca ulterior, 

în 1911, să publice „Introducere la studiul dreptului 

constituţional: ideea de drept şi fundamentul ei”. În 1915 apare o 

altă scriere a sa, „Ce este Enciclopedia Dreptului?”. 

Paul Negulescu este un autor care, la începutul secolului al 

XX-lea, iar ulterior în perioada interbelică, în scrierile sale 

juridice, a introdus elemente de filosofie a dreptului. Printre cele 

mai importante lucrări ale sale, enumerăm: 

– „Studii de Istoria dreptului român” (1900); 

– „Manual de procedura dreptului civil român” (1899); 

– „Tratat de drept administrativ român. Organizarea 

administrativă a României” (1903-1904); 
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– „La Théorie de l'acte de gouvernement dans le droit 

public roumain” (1926); 

– „Curs de drept constituţional român” (1927); 

– „Tratat de drept administrativ român”, vol. I-II, ediţia a 

IV-a, (1933-1934); 

– „Principiile fundamentale ale Constituţiei din  

27 februarie 1938” (1938); 

– „Responsabilitatea puterii publice. Studiu de doctrină şi 

jurisprudenţă” (1937), împreună cu George A. Petrescu; 

– „Tratat de drept public”, anul I-II, (1942-1943), 

împreună cu George Alexianu; 

• P. Misir (1856-1929) a scris, în 1904, o lucrare cu o 

evidentă tentă pozitivistă: „Filosofia dreptului şi dreptul natural”; 

• George G. Mironescu se situează printre autorii 

reprezentativi ai primei jumătăţi a secolului al XX-lea în materia 

filosofiei dreptului. Opera sa se circumscrie, în acest sens, 

umătoarelor principale lucrări: 

– „Noţiunea dreptului” (1912); 

– „Studii juridice” (1912); 

– „Program pentru un curs de enciclopedia dreptului” 

(1914); 

– „Enciclopedia dreptului” (1922); 

– „Ce este dreptul” (1936); 

– „Curs de enciclopedia dreptului” (1939); 

– „Orientări în filosofia dreptului”. [Introducere la Cursul 

de Filosofia Dreptului] (1939); 

Din „Studii juridice” a fost extrasă şi publicată separat, cu 

un supliment bibliografic, lucrarea „Noţiunea timpului”(1912); 

• Tot în 1912 a fost publicată scrierea „Jhering, finalismul 

în drept”, al cărei autor, Virgil C. Arion, a fost numit, în acelaşi 

an, titular al Catedrei de Filosofia Dreptului şi Sociologie la 
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Facultatea de Drept din Iaşi, unde a predat „Filosofía dreptului” 

(alături de dreptul roman, istoria dreptului, istoria doctrinei 

economice) şi apoi un curs de sociologie (pentru anul al II-lea la 

doctorat). 

• S-au situat pe poziţiile unor analişti şi filosofi ai dreptului 

până în Primul Război Mondial şi următorii autori: 

• E. Erbiceanu, „Tendinţe noi în drept” (1906); 

• Lupu Dichter, „Noţiunea de drept” (1912); 

• D. Negulescu, „Arta de a judeca!” (1912). 

Au mai scris: 

• C. Dumitrescu-Iaşi (1849-1923), „Două morale” 

(1908); 

• Spiru Haret (1851-1912), „Mecanica socială” (1910); 

• G.D. Seroba, „Sociologie” (1914) şi „La dialectique 

historique” (1922). 

• La Cluj, încă înainte de Marea Unire, se preda „Filosofia 

dreptului” de către Felix Somolo, urmat apoi de Iorgu Radu şi 

Cassin Marin. 

• La Oradea, unde a existat o Academie de Drept înainte 

de Unire, se predau patru ore săptămânal de „Enciclopedia 

dreptului” şi şase ore de „Filosofia dreptului”. 

• De asemenea, la Cernăuţi s-a predat, în anul întâi, un curs 

de „Enciclopedia dreptului” şi la sfârşitul anului al doilea de 

doctorat, un curs de „Sociologie” şi „Filosofia dreptului”. 

 

1.2. Dezvoltarea filonului filosofico-juridic în România
8
 

Epoca interbelică aduce o tot mai accentuată afirmare a 

preocupărilor închinate filosofiei juridice în România. 

                                                 
8
 Preluat din M. Bădescu, op. cit., 2015, p. 148 şi urm. 
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Încercăm, în cele ce urmează, o grupare a celor mai 

cunoscuţi autori ai epocii, alături de lucrările lor. 

• George Drăgănescu scria, în 1919, „Însemnătatea 

enciclopediei dreptului şi raporturile ei cu filosofia dreptului”. 

Alte lucrări: 

– „Programa cursului de enciclopedie a dreptului de la 

Facultatea juridică a Universităţii din Bucureşti” (1919); 

– „Introducere la studiul Dreptului Civil Comparat” 

(Cernăuţi, 1938); 

– „Curs de drept civil” (1944); 

– „Cercetări de drept roman” (1915); 

• G. Leon, „Dreptul la expropriere” (1918); 

• C. Botez, „Evoluţia dreptului în legislaţia germană, în 

comparaţie cu cea română şi cu ideea de drept în general” (1921); 

• Max Hacman, „Reforma studiului de drept” (1921); 

• Al. Oteteleşanu, „Unitatea conştiinţei naţionale prin 

întărirea ideii de drept” (1922); 

• Popa Costea, „Criza intelectualismului în mişcarea 

socialistă contemporană” (1923); 

• V.V. Pella, „ Viaţa şi represiunea”, (1925); 

• Antim, „Concepţia economică a dreptului”, (1925); 

• P. Andrei, „Sociologia revoluţiei”, (1921); „Probleme 

de sociologie”, (1927); „Filosofia valorei” (1928); 

• Ioan Petrovici este un alt cunoscut autor al vremii. În 

perioada interbelică a scris „Introducere în metafizică” (1924), 

„Studii istorico-filosofice” (1925), „Cercetări filosofice” (1926), 

„Viaţa şi opera lui Kanf” (1936), „Studii istorico-filosofice” (1943); 

• Dumitru Drăghicescu, „Raporturile dintre Drept şi 

Sociologie” (1904), „De l'impossibilité de la sociologie objective” 

(1906), „La réalité de l'Esprit. Essais de sociologie subjonctive” 
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(1928), „Verité et revelation” (1934), „Partidele politice şi clasele 

sociale” (1922), „Droit, morale et religion” şi „Droit et droit 

naturel” în „Archives de philosophie du droit et de sociologie 

juridique”, 1932, 1934); 

• Andrei Rădulescu, „Cercetări asupra învăţământului 

dreptului în ţara românească până la 1865” (1913); „Şaizeci de 

ani de cod civil” (1926), „Cultura juridică românească în ultimul 

secol” (1922); „Originalitatea dreptului român” (1932); 

• M. Ralea, „Contribuţii la ştiinţa societăţii” (1927); 

• Fl. Sion, „Consideraţii asupra elaborării codului civil 

român” (1925); 

• Gr. Tauşan, „Evoluţia sistemelor de morală” (1921); 

• G. Taşcă, „Liberalismul economic” (1923); 

• Anibal Teodorescu, „Tratat de drept administrativ” 

(1929); „Ideea socialistă şi Karl Marx” (1907); 

• Nicolae Titulescu, „Observaţii asupra reorganizării 

Facultăţilor de drept” (1904); 

• Matei Cantacuzino (1864-1925), profesor de drept civil, 

presară în cursul său numeroase incursiuni filosofice. Este autor şi 

al unui studiu, „La vie, le droit, la liberté” (în „Revue trimestrielle 

de droit civil”, 1929). 

• P.I. Ghiaţă, „Problema claselor sociale” (1929); 

• Filliti, „Clasele sociale în trecutul românesc” (1925); 

• S. Negrutzi, „Încercări de psichologie penală” (1925); 

• Şt. Zeletin, „Neoliberalismul” (1927); 

• V. Veniamin, „Problematica generală a dreptului 

privat” (1932); 

• Liviu Stan, profesor la Facultatea Teologică „Andrei 

Şaguna” din Sibiu, a publicat „Ontologiajuris” (1943), lucrare de 

profundă concentrare religioasă; 
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• Cu deosebite contribuţii la studiul şi dezvoltarea 

filosofiei dreptului s-au distins următorii autori români: 

• Petre P. Negulescu
9
, autor al unor remarcabile monografii 

asupra vieţii partidelor politice şi asupra evoluţiei culturii, precum: 

„Partidele politice” (1926), „Geneza formelor culturii” (1934); 

• Radu Goruneanu, „Ideea de drept şi procesul ei de 

formaţiune” (1931); 

• Gh. Băileanu a scris, printre altele: 

– „Teoria generală a dreptului de proprietate. Originile 

sociologice, evoluţia şi natura proprietăţii. Regimul ei în dreptul 

civil şi criza legislaţiei actuale” (1933); 

– „Valoarea conştiinţei ştiinţifice aplicate în drept” (1939); 

– „Geneza acţiunilor morale” (1942); 

– „Teoria generală a dreptului” (1940, 1948); 

• Traian Ionaşcu, profesor la Facultatea de Drept din Iaşi, 

a scris „Introducere în studiul dreptului” (1929-1930); 

• Octavian Ionescu (1901-1990) are majore contribuţii în 

domeniu. Principalele sale lucrări sunt: 

– „La notion du droit subjectif dans le droit privé” (1931); 

– „Leon Duguit et le droit subjectif” (1932); 

– „Consideraţiuni asupra normei juridice” (1932); 

– „Problema părţii introductive a Codului civil” (1935); 

– „Curente actuale de filosofie juridică germană” (1936); 

– „Obligaţia pe cale de voinţă unilaterală şi anteproiectul 

Codului civil român” (1937); 

                                                 
9
 Alte lucrări publicate ale autorului: Enciclopedia filosofiei, Bucureşti, 1924-1926; 

Histoire du droit et des institutions de la Roumanie (Periode daco-romaine), Paris, 

1898; Istoria filosofiei. Pozitivismul francez contemporan, Bucureşti, 1924-1925; 

Istoria filosofiei contemporane, vol. I-V, Bucureşti, 1941-1945; Pagini alese [ediţie 

îngrijită şi studiu introductiv de Gh. Vlăduţescu şi Gh. Cazan], Editura Ştiinţifică, 

Bucureşti, 1967. 
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– „L'influence de la legislation allemande sur le projet du 

Code civil roumain” şi „La magie et le droit roumain” (în Revista 

clasică, tom XI-XII, 1939-1940); 

– „Dreptul subiectiv în faţa operei de reînnoire a 

dreptului” în Pandectele Române (1942); 

– „Dreptul roman şi sufletul lumii moderne” în Cercetări 

juridice (1942); 

• Petre Pandrea
10

 şi-a adus contribuţia în domeniul 

filosofiei dreptului, în special, prin lucrarea „Doctrina modernă a 

pedepsei” (1941); 

• Alexandru Văllimărescu, se înscrie, de asemenea, în 

galeria autorilor de filosofie a dreptului (enciclopedie juridică). 

Principalele sale contribuţii în domeniu sunt: 

– „La justice priveé en droit moderne” (1926); 

– „Pragmatismul juridic. Studiu de filosofie a dreptului” 

(1927); 

– „Studiu asupra raporturilor dreptului cu celelalte 

discipline” (1929); 

– „Teoria dreptului natural în lumina istoriei şi a doctrinei 

filosofice” (1930); 

– „Tratat de enciclopedia dreptului” (1932); 

– „Codul civil şi filosofia dreptului” (1940); 

– „Drept public şi drept privat” (1943). 

• Gânditor de primă mărime şi adevărat spirit 

enciclopedic a fost Eugeniu Speranţia, autor al unei 

impresionante opere în domeniul filosofiei dreptului. 

                                                 
10

 Autorul a mai scris şi publicat: Metodologie penală română sau controversă 

Tanoviceanu-Dongoroz (1943); Criminologia dialectică (1945); Portrete şi 

controverse, vol. I-II, (1945-1946); Stat şi Naţiune. Statele Unite ale Austriei. Mari 

studii politice (1939). 
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• Mai presus de toţi autorii români care şi-au consacrat 

viaţa şi opera scrierilor filosofico-juridice, este situat Mircea 

Djuvara, care „prin vastitatea şi profunzimea încercărilor sale 

trebuie să fie recunoscut nu numai ca cel mai mare gânditor 

român, dar şi ca unul dintre cei mai mari gânditori contemporani 

în domeniul filosofiei juridice”11. 

 

Bibliografie 

 

1. Mihai Bădescu, Filosofia dreptului în România interbelică, 

Editura Sitech, Craiova, 2015. 

2. Bogdan G. Duică, Viaţa şi ideile lui Simion Bărnuţiu, 

Academia Română, 1924. 

3. Eugeniu Speranţia, Introducere în filosofia dreptului, 

Tipografia Cartea Românească, Cluj, 1946. 

4. Giorgio del Vecchio, Lecţii de filosofie juridică, Editura 

Europa Nova, Bucureşti, 1992. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Giorgio del Vecchio, Lecţii de filosofie juridică, Editura Europa Nova, 1992, p. 
166. 



16 

 

 

 

METODE AVANSATE ALE CHIMIEI JUDICIARE 

APLICATE INVESTIGAŢIEI  

CRIMINALISTICE 

 

Comisar-şef de poliție dr. ing. chimist Maria Georgeta STOIAN 

  Comisar-șef de poliție ing. chimist Elena GALAN 

         Experţi criminalişti autorizaţi în domeniul 

                    „Expertiza fizico-chimică a probelor materiale” 

      Serviciul Expertize Fizico-Chimice  

din Institutul Naţional de Criminalistică 

  Inspectoratul General al Poliţiei Române 

 

Sumar 

În acest articol vom prezenta performanţele deosebite şi 

avantajele a trei tehnici în abordarea cazuisticii întâlnite în 

laboratoarele de chimie judiciară: lichid-cromatografia cuplată 

cu spectrometria de masă (LC-MS), desorbţia termică (TD) 

aplicată gazcromatografiei cuplate cu spectrometria de masă 

(GC-MS) şi microscopia electronică cu baleiaj cu spectrometru cu 

energie dispersivă (SEM/EDS). Aceste noi tehnici de analiză 

permit extinderea spectrului expertizelor criminalistice, atât în 

ceea ce priveşte compuşii analizaţi, cât şi nivelul până la care 

aceştia pot fi detectaţi.  

Aceste tehnici analitice pot rezolva problemele de 

identificare, cuantificare şi confirmare adesea întâlnite în cazul 

microurmelor, precum şi în cazul compuşilor volatili sau  

non-volatili, instabili termic sau cu masă moleculară mare, care 

nu pot fi analizaţi prin alte metode şi tehnici, sau sunt analizaţi cu 

mare dificultate. Ele pot fi aplicate în diverse ramuri de analiză în 
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chimia judiciară: toxicologie, analiza armelor biologice şi 

chimice, analiza reziduurilor de la incendii, vopsele, explozivi şi 

urme secundare ale împuşcăturii.  

Cuvinte-cheie: criminalistica, chimia judiciară, microurme, 

noi echipamente şi metode analitice, lichidcromatografia cuplată 

cu spectrometria de masă, desorbţia termică, microscopia 

electronică cu baleiaj. 
 

1. Introducere 

Criminalistica este ştiinţa multidisciplinară care realizează 

investigarea tehnico-ştiinţifică a locului faptei în scopul 

administrării probelor necesare aflării adevărului în procesul 

judiciar. Chimia judiciară efectuează analize calitative şi 

cantitative cu cea mai mare diversitate dintre toate disciplinele 

criminalisticii. Chimiştii criminalişti analizează droguri, vopsea, 

sticlă, explozivi, reziduuri de la incendii şi explozii, factori 

suplimentari ai împuşcăturii, fibre, cerneluri, polimeri, sol, 

produse petroliere etc. Ei pot fi implicaţi în identificarea unor 

substanţe radioactive (arme nucleare), substanţe toxice de luptă 

(arme chimice) şi toxine biologice (arme biologice). Chimiştii 

criminalişti mai pot fi implicaţi în cazuri de poluare a mediului 

pentru testarea compuşilor şi stabilirea originii lor. Probele sunt 

obţinute din diverse obiecte (diverse matrici) şi adesea conţin 

cantităţi foarte mici de substanţe chimice de interes. 

Rezultatul final al muncii unui chimist criminalist, raportul 

de expertiză criminalistică, influenţează întotdeauna în mod direct 

destinul unor anumite persoane. Aceasta este o responsabilitate 

foarte importantă, care determină modul de gândire şi de acţiune în 

chimia judiciară, precum şi în celelalte domenii ale ştiinţei 

criminalistice. De aceea, metodele aplicate în laboratoarele 

criminalistice trebuie să asigure un nivel foarte înalt de încredere 
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şi trebuie să fie supuse unor programe de control al calităţii  

extensive şi riguroase.  

Sistemul de aplicare a legii se bazează pe încrederea în 

sistemul de justiţie, încredere aflată în scădere în ultimii ani. 

Chimistul criminalist nu poate schimba singur scepticismul şi 

neîncrederea, dar poate contribui la consolidarea încrederii în 

procesul judiciar prin utilizarea ştiinţei şi tehnologiei în 

investigarea faptelor în probleme de drept civil sau penal. 

Principalele ştiinţe utilizate în criminalistică sunt biologia, 

chimia şi medicina, dar sunt foarte mult utilizate şi cunoştinţe din 

fizică, ştiinţa computerelor (IT), geologie şi psihologie. 

Criminaliştii examinează obiecte, substanţe (inclusiv sânge sau 

probe de droguri), chimicale (vopseluri, explozivi, toxice), urme 

de ţesuturi (păr, piele) sau impresiuni (papilare, traseologice) 

lăsate la faţa locului. Probele colectate de la faţa locului sunt 

prelucrate în laboratoare criminalistice şi experţii identifică, de 

exemplu, amprentele papilare, reziduurile chimice, fibrele textile, 

părul sau ADN-ul rămas de la infractor la faţa locului. 

Urmele şi microurmele abundă la faţa locului în cele mai 

multe cazuri şi pot fi utilizate ca probe chimice într-o cazuistică 

bogată, în cazuri cu sau fără contact personal: omoruri, atacuri, 

abuzuri sexuale şi violuri, accidente de circulaţie cu fugă de la 

locul faptei, spargeri, tâlhării, jafuri, contrabandă, falsuri etc. 

Examinarea acestor tipuri de urme poate fi o sursă importantă de 

informaţii, poate construi o cale în aflarea adevărului şi, în cele 

mai multe cazuri, poate aduce dovezi concludente în documentarea 

cazurilor penale. 

Importanţa schimbului de microurme este aceea că leagă 

un subiect de un obiect, de o locaţie sau de alt individ. Asemenea 

probe minuscule pot fi extrem de importante într-o investigaţie, 

deoarece dimensiunile mici ale microurmelor fac ca făptuitorul să 
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nu sesizeze crearea acestora la faţa locului şi, ca urmare, să nu le 

poată altera intenţionat.  

Deoarece în ultimii ani, prin evoluţia extrem de rapidă a 

ştiinţei au fost dezvoltate noi tehnologii, foarte puternice şi 

performante care furnizează experţilor criminalişti capabilităţi 

analitice inimaginabile în urmă cu câţiva ani, aceştia trebuie să 

urmărească pe parcursul cercetării la faţa locului nu numai probele 

relativ mari, ci mai ales microurmele invizibile cu ochiul liber în 

lumină normală, care pot aduce contribuţii importante la 

soluţionarea cazurilor.  

Noile metode analitice şi echipamente utilizate peste tot în 

lume: spectrometria FT-IR cuplată cu microscop, 

microspectrofotometria în UV-VIS, spectrometria cu fluorescenţă 

de raze X (XRF), microscopia electronică cu baleiaj (SEM), 

gazcromatografia cuplată cu spectrometria de masă (GC-MS), 

spectrometria de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS), 

gazcromatografia cu piroliză (PGC) şi lichid-cromatografia 

cuplată cu spectrometria de masă (LC-MS), au devenit instrumente 

nepreţuite în analiza unui spectru larg de probe. Prin plusul de 

sensibilitate pe care aceste metode îl aduc, permit analiza 

microurmelor, contribuind astfel la mărirea încrederii în rezultatele 

expertizelor criminalistice şi la oferirea unor răspunsuri adecvate 

şi rapide adaptate necesităţii procesului de investigare penală. 

Aceste noi tehnici de analiză permit extinderea spectrului 

expertizelor criminalistice, atât în ceea ce priveşte compuşii 

analizaţi, cât şi nivelul până la care aceştia pot fi detectaţi, şi se fac 

utile în special în detectarea şi caracterizarea unor cantităţi infime 

de analiţi înglobaţi în majoritatea cazurilor în matrici complexe, 

dificil sau aproape imposibil de soluţionat până acum.  

În acest articol vom prezenta performanţele deosebite şi 

avantajele a trei tehnici în abordarea cazuisticii întâlnite în 
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laboratoarele de chimie judiciară: lichid cromatografia cuplată cu 

spectrometria de masă (LC-MS), desorbţia termică (TD) aplicată 

gazcromatografiei cuplate cu spectrometria de masă (GC-MS) şi 

microscopia electronică cu baleiaj cu spectrometru cu energie 

dispersivă (SEM/EDS).  
 

2. Materiale şi metode 

Lichidcromatografia cuplată cu spectrometria de masă 

(LC-MS) poate soluţiona probleme de identificare, cuantificare şi 

confirmare în cazul compuşilor 

non-volatili, al compuşilor 

instabili termic sau al celor foarte 

polari ori cu mase moleculare 

mari, care nu pot fi analizaţi sau 

sunt analizaţi cu dificultate prin 

alte metode. În cadrul chimiei 

judiciare, există mulţi compuşi care prezintă una sau mai multe 

dintre aceste caracteristici şi pentru a căror analiză LC-MS 

reprezintă soluţia ideală, şi anume compuşi din categoria 

medicamentelor, drogurilor şi metaboliţilor în fluidele biologice, 

agenţilor chimici (gaze toxice de luptă) şi biologici (bacterii, 

virusuri, toxine proteice), din categoria explozivilor, coloranţilor 

din fibrele textile şi din materialele scripturale, din categoria 

reziduurilor organice rezultate în urma tragerilor cu arme de foc. 

Desorbţia termică (TD) este o 

tehnică de extracţie în fază gazoasă 

indicată pentru analiza compuşilor 

volatili şi semivolatili în urme (sunt 

necesare probe de numai 50-100 mg,  

sau respectiv 5-10 l). În expertiza 

criminalistică desorbţia termică poate fi 
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utilizată cu succes pentru analiza a diverse urme de materie, atât în 

stare solidă: pulberi (droguri, cafea, pudră de cacao), fibre textile, 

fragmente de vopsea, de piele, fragmente de materiale plastice etc., 

cât şi în stare lichidă: solvenţi, uleiuri, sucuri, şampon etc. sau sub 

formă de răşini, creme, substanţe grase. 

Cele mai importante avantaje aduse de metoda de desorbţie 

termică sunt: mărirea limitei de detecţie de 1.000 de ori; 

eliminarea etapei de preparare a probelor; eliminarea 

interferenţelor cu solventul de extracţie; selectivitatea extracţiei 

compuşilor de interes; creşterea randamentului de extracţie, 

desorbţia fiind un proces cu o eficienţă mai mare de 99%. 

Microscopia electronică cu baleiaj (SEM) 

Criminalistica, intersecţie a ştiinţei cu legea, a extins, 

dincolo de studiul probelor de ADN, cercetarea prin analiză 

microscopică a unei diversităţi de probe judiciare: urme secundare 

ale împuşcăturii, fibre, scrisul de mână, sticlă, plastic, sol şi 

pelicule de vopsea auto. Necesitatea identificării şi analizei cu mai 

multă acurateţe, rapiditate şi cu detalii de înaltă rezoluţie a 

probelor ridicate de la faţa locului este în creştere, ca rezultat al 

mijloacelor din ce în ce mai sofisticate utilizate de criminali  

în înfăptuirea infracţiunilor şi delictelor, precum şi al noilor tipuri 

de probe judiciare, care impun performanţe superioare ale 

instrumentelor, tehnicilor şi echipamentelor existente în 

criminalistică. 

Microscopul electronic oferă informaţii despre natura 

microurmelor de la faţa locului, cu 

dimensiuni în jur de 1 m. Pentru a 

obţine o imagine prin microscopie de 

electroni şi pentru analiza cu 

microsonda de electroni, suprafaţa unei 

probe solide este baleiată cu un fascicol 
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de electroni foarte fin după un model de tip „raster”, după care 

sunt analizate semnalele datorate electronilor retrodispersaţi, 

electronilor secundari şi fluorescenţei razelor X care stau la baza 

analizei elementelor chimice ale probei. Razele X emise produc 

informaţii privind prezenţa elementelor chimice, iar semnalul de 

electroni produce vizualizarea compoziţională şi topografică a 

probei. 

Razele X emise de probă în timpul bombardării cu 

fascicolul de electroni pot fi analizate cu un spectrometru de raze 

X cu dispersie după energie (EDS) sau cu un spectrometru de raze 

X cu dispersie după lungimea de undă (WDS). 

Deoarece un WDS are în general o mai bună rezoluţie 

spectrală, limite de detecţie mai scăzute şi capabilităţi de detecţie a 

elementelor uşoare superioare în comparaţie cu un EDS, acesta 

poate fi utilizat pentru a completa caracterizarea compoziţiei 

elementale a probei. Deoarece un WDS are cerinţe critice privind 

focusarea razei X, în general probele analizate trebuie să fie plate, 

iar aria de analiză trebuie să fie în general mai mică decât cea 

permisă în cazul EDS. 

Pentru a ajunge la stabilirea adevărului, aceste trei tehnici 

şi echipamente de o mare sensibilitate şi acurateţe îşi aduc 

contribuţia în procesarea adecvată a probelor criminalistice, 

asigurând înfăptuirea actului de justiţie. În lucrare vom prezenta 

câteva exemple de probe care se pretează a fi analizate cu aceste 

echipamente. 

 

3. Rezultate şi discuţii 

a. Toxicologie 

În cazul abuzului de medicamente sau al consumului de 

droguri, în mod tradiţional în laboratoarele de chimie judiciară este 

utilizată pentru confirmare tehnica GC-MS. În multe situaţii, 
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această metodă necesită o preparare mai 

laborioasă, în care extracţia în fază solidă 

(SPE) şi derivatizarea sunt inevitabile. 

Prin LC-MS, compuşii polari şi  

non-volatili pot fi determinaţi utilizând o 

tehnică de preparare mult mai simplă: 

extracţie într-o singură etapă fără 

hidroliză sau derivatizare, cu o 

sensibilitate cel puţin identică cu cea a 

GC-MS-ului. Prin LC-MS (sau  

LC-MS-MS) se poate analiza majoritatea 

drogurilor: cocaina, derivaţi ai opiului, amfetamine, canabinoizi, 

halucinogene, benzodiazepine.  

LC-MS face posibilă analiza metaboliţilor polari ai 

drogurilor şi medicamentelor, analiză care până acum reprezenta 

un exerciţiu extrem de dificil prin utilizarea tehnicii GC-MS, 

aducând informaţii suplimentare şi o interpretare completă a 

rezultatelor analitice. În plus, în situaţiile în care colectarea şi 

analiza specimenelor biologice are loc după câteva ore (zile) după 

administrarea drogului, doar metaboliţii acestuia mai pot fi 

detectaţi. Recent a fost descrisă o metodă de analiză simultană a 

diacetilmorfinei (heroină), morfinei şi 6-acetilcodeinei şi a 

metaboliţilor lor (monoacetilmorfină, glucuronidele morfinei, 

codeina), metodă care permite diferenţierea între heroina prescrisă 

şi cea neprescrisă.  

În mod curent, pentru detecţia drogurilor sunt investigate 

matricile biologice pe bază de plasmă şi urină. În ultimii ani, un 

interes crescând îl prezintă analiza fluidelor orale, o alternativă 

mai puţin invazivă şi mai atractivă din punctul de vedere al 

colectării rapide a probelor fără utilizarea unui echipament special.  
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Fig. 1 – Cromatogramele unor 

amfetamine în fluid oral la o 

concentraţie de 5 g/l. Intensitatea 

picului este indicată în colţul din 

stânga sus al fiecărei cromatograme 
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Fig. 2 (a) – cocaina în modul MS; 

(b) ion specific cu masa 304 al 

cocainei; 

(c) spectrul MS al cocainei; 

(d) spectrul MS–MS al cocainei. 

 



26 

 

Însă, în acest caz, deoarece volumul fluidelor orale este 

limitat, este necesară o metodă foarte sensibilă de analiză. Recent 

a fost validată pe LC-MS o metodă de analiză cantitativă 

simultană a MDMA, MDA, MDEA, amfetamină, metamfe-tamină, 

efedrină, analiză care necesită doar 50 L plasmă sau fluid oral 

pentru a atinge o limită de detecţie LOD de 2 g/L (Fig. 1). 

În cazul unor instrumente al căror spectrometru de masă 

deţine analizoare de tip cuadrupol Q şi cu măsurarea timpului de 

zbor (TOF), care au posibilitatea realizării de fragmentări repetate 

(MS-MS), precizia determinărilor este foarte mare. În timpul unui 

analize, cuadrupolul este setat să transmită iniţial toate masele 

până când ionii ating un anumit nivel. Instrumentul trece apoi 

automat în modul MS-MS, în care ionii selectaţi sunt fragmentaţi, 

iar fragmentele rezultate sunt analizate ulterior de către analizorul 

de tip TOF (Fig. 2). 

Pe de altă parte, deşi prezintă o 

volatilitate scăzută, anumite droguri şi 

precursorii lor pot fi detectaţi şi în 

fază de vapori, prin prelevarea unor 

probe de aer din apropierea fabricilor 

de medicamente sau din containere 

suspecte. Probele sunt colectate pe 

tuburi de adsorbţie şi analizate prin desorbţie termică (TD) cuplată 

cu GC-MS. Analiza prin TD-GC permite şi analiza prin desorbţie 

termică directă a unor probe „reale”, cum ar fi diverse pulberi 

ridicate de la locul faptei de către criminalişti  

(Fig. 3). Ele sunt transferate direct în tuburile de desorbţie şi 

încălzite la temperaturi moderate pentru a evita descompunerea 

compuşilor de interes. 
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Fig. 3 – Desorbţia directă a unei pulberi: amestec de 

cocaină şi heroină – impure 

 

b. Agenţi chimici şi biologici 

Substanţele toxice de luptă (Sarin 

(GB), Tabun (GA), Soman (GD), VX, RVX 

etc.) sunt compuşi chimici extrem de toxici, 

care pot provoca pierderi mari de vieţi omeneşti 

într-un interval redus de timp. Au fost folosite 

în mai multe conflicte militare şi începând din 

anul 1995 şi împotriva populaţiei civile de către 

organizaţii teroriste. Agentul neuroleptic Sarin (GB) a fost utilizat 

în atacul terorist din metroul din Tokio, în anul 1995, producând 

moartea a 12 persoane şi vătămarea gravă a mai mult de 5.000 de 

persoane. Pentru multe 

organizaţii teroriste, armele 

chimice sunt considerate 

alegerea ideală pentru un atac, 

deoarece acestea sunt ieftine, 

relativ accesibile şi uşor de 

transportat.  
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Analiza unor probe de aer, în vederea punerii în evidenţă a 

agenţilor chimici de luptă, este uneori dificil de realizat la nivel de 

microurme datorită prezenţei altor vapori organici (hidrocarburi, 

solvenţi). Unul dintre agenții cel mai dificil de analizat, din 

categoria gazelor toxice de luptă, este agentul neurotoxic VX, care 

are o presiune de vapori scăzută, punct de fierbere ridicat şi este 

foarte reactiv, reacţionând foarte uşor cu orice zonă activă de pe 

traseul parcurs. În mod curent VX este analizat prin GC-MS, după 

derivatizare la analogul mai stabil „G”. Însă prin utilizarea 

desorbţiei termice se pot observa cantităţi reduse de VX, de până 

la 9 pg. 

Pe de altă parte, agenţii neuoroleptici pot fi analizaţi şi prin 

LC-MS, care permite o identificare mai sigură a acestora prin 

achiziţia ionului molecular. 

Organizaţiile teroriste arată, 

de asemenea, un interes deosebit în 

utilizarea armelor biologice, deoarece 

acestea sunt fabricate cu costuri 

minime, sunt dificil de monitorizat şi 

pot produce moartea sau vătămarea 

unui număr mare de persoane. Pe 

lângă identificarea viruşilor şi a 

bacteriilor, identificarea toxinelor proteice a devenit tot mai 

importantă în zilele noastre. Prin utilizarea biomarkerilor proteici, 

toate cele trei clase de agenţi de origine biologică (bacterii, viruşi, 

toxine proteice) pot fi detectaţi prin LC-MS, pe baza identificării 

proteinelor sau peptidelor. 

c. Analiza produselor de iniţiere a incendiilor  

În general, decelarea în micromatrice a primerilor care prin 

specificitate definesc natura şi tipul de produs petrolier utilizat la 
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incendiere reprezintă o problemă, deoarece cantitatea de primer 

care rămâne după producerea incendiului este foarte redusă. De 

aceea, pentru analiză sunt necesare tehnici foarte sensibile în 

vederea evidenţierii acestora. Pentru aceasta, se colectează probe 

din reziduurile rămase în urma incendiului în recipienţi de 

aluminiu sau în pungi speciale de nylon. Pentru prepararea 

probelor există mai multe modalităţi: 

– se purjează recipientul cu un gaz inert şi se colectează 

volatilele purjate pe un material adsorbant solid. Volatilele 

adsorbite sunt eluate cu un solvent organic (de exemplu sulfură de 

carbon) sau sunt desorbite termic direct în portul de injecţie al GC-

MS; 

– punga şi conţinutul ei sunt uşor încălzite şi cu ajutorul 

unei seringi pentru gaze se măsoară un volum care se transferă în 

tubul de desorbţie, pentru a fi analizat direct prin TD-GC-MS; 

– analiza termică directă: probele ca atare, fibre, lemn, 

materiale de construcţii, sunt plasate direct în tubul de prelevare, 

sunt încălzite, iar volatilele sunt purjate direct în portul de injecţie 

la GC. Prin acest mod se pot analiza probe cu masa cuprinsă între 

1-500 mg. Tehnica este foarte sensibilă, deoarece proba nu se 

pierde prin preparare sau în timpul colectării, întreaga cantitate 

fiind purjată direct în sistemul de injecţie. 

În figură este prezentată 

cromatograma unei haine 

îmbibate cu petrol, obţinută prin 

utilizarea TD, într-un tub de 

desorbţie cu Tenax TA, la 

250ºC, pe o coloană de sticlă 

SPB-1, cu un program al 

cuptorului: 10ºC (5 min.)-250ºC (12ºC/min.) (10 min.). 
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d. Coloranţi 

În chimia judiciară analiza coloranţilor prezintă o 

deosebită importanţă în examinarea, mai ales comparativă, a 

fibrelor textile şi a materialelor scripturale. În general, analiza 

fibrelor textile implică o serie de analize morfologice prin 

microscopie comparativă, microscopie în lumină polarizată, 

microspectrofotometrie UV-VIS, analize de compoziţie prin 

spectrometrie FTIR, analiza coloranţilor organici prin 

cromatografie în strat subţire, analiza prin HPLC cu detector de 

absorbţie în UV-VIS. Metodele spectroscopice nu sunt suficiente 

pentru identificarea fără ambiguitate a coloranţilor, deoarece există 

coloranţi care au aceeaşi culoare, dar au structuri moleculare 

diferite, identificabile doar prin LC-MS (Fig. 4). 

 

 
 

Fig. 4 – Coloranţi cu aceeaşi culoare, dar cu structuri 

moleculare diferite 

 

Până în prezent, analiza microfibrelor după nuanţa de 

culoare era limitată de cantitatea redusă de colorant impregnată în 

microfibra textilă. Prin reducerea limitei de detecţie LOD, tehnica 
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LC-MS intensifică 

discriminarea fibrelor 

textile prin compararea 

la nivel molecular a 

coloranţilor, astfel încât 

analiza colorantului să 

fie realizată pe o 

singură fibră. 

Pe de altă parte, caracterizarea materialelor scripturale 

constituie un element de bază în datarea şi compararea 

documentelor pentru stabilirea autenticităţii lor. Materialele 

scripturale sunt, în general, compuse din coloranţi, pigmenţi, 

solvenţi, răşini şi alte materiale cu caracteristici speciale. Analiza 

cernelurilor, spre exemplu, se limitează în mod curent la 

compararea profilului coloranţilor organici. Totuşi, aceasta nu 

permite diferenţierea între cerneluri cu formule similare şi nu 

permite experţilor criminalişti să precizeze de cât timp a fost 

aplicată cerneala pe un document.  

Pentru a diferenţia cernelurile este necesară analiza 

componenţilor necoloraţi ai acestora şi anume: solvenţi, aditivi, 

materiale de umplutură. Ei pot fi analizaţi prin desorbţia termică 

(TD) directă a probelor de hârtie, urmată de analiza chimică a 

compuşilor volatili desorbiţi prin gazcromatografie cu 

spectrometrie de masă (Fig. 5). 

Mai mult, vechimea materialelor scripturale, aplicate pe 

acelaşi tip de hârtie, cu acelaşi material scriptural poate fi 

investigată cu ajutorul tehnicii LC-MS prin identificarea 

cantitativă a componentelor cernelurilor şi prin investigarea 

produşilor de degradare ai acestora (Fig. 6). 
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Fig. 6 – Cromatogramele unui material scriptural (a) la timp t=0, 

(b) la t=10 zile după aplicare pe hârtie, E=ethoxietanol 

P=2-fenoxietanol, PE=fenoxietoxietanol 

 

e. Explozivi 

Explozivii sunt compuşi care au o presiune de vapori 

scăzută, ceea ce complică colectarea şi analiza acestor materiale în 

fază de vapori. Probele de explozivi pot consta atât în probe de aer 

prelevate din dispozitive sau obiecte suspectate că ar transporta 

Fig. 5 – Comparaţie între o cerneală neagră (roşu) proaspătă 

(stânga) şi învechită (dreapta), cu hârtie- martor fără înscrisuri 

(albastru) 
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explozivi, cât şi în particule minuscule ale compuşilor de amorsare 

a armelor de foc. Desorbţia termică (TD) este o soluţie ideală de 

analiză pentru astfel de probe.  

Stabilirea tipului şi originii explozivului sunt două din cele 

mai importante obiective în cazul investigării unui atac cu bombă; 

de aceea analiza explozivilor a avansat de la faza identificării 

materialului exploziv la individualizarea impurităţilor de fabricaţie 

în vederea stabilirii „amprentei” şi a profilului explozivului. Din 

aceste semnături unice ale explozivilor, investigatorii pot identifica 

producătorul şi ţara de origine. Una dintre metodele moderne care 

facilitează astfel de studii o reprezintă LC-MS, metodă cu ajutorul 

căreia se pot obţine informaţii de compoziţie pentru toate tipurile 

de explozivi.  

În figură este 

prezentată cromatograma 

unui amestec de explozivi: 

nitroglicerină (NG), 

dinitrobenzen (DNB), 

dinitrotoluen (DNT), 

trinitrotoluen (TNT), trini-

trobenzen (TNB), pentrită 

(PETN), hexogen (RDX), 

aminodinitrotoluen (x-A-

y,z-DNT), dinitronaftalineă (DNN). 

f. Urmele secundare ale împuşcăturii (Reziduurile de 

tragere) 

Urmele secundare ale împuşcăturii pot fi găsite atât pe 

pielea sau pe hainele persoanei care a tras, cât şi în jurul orificiului 

de intrare a glonţului sau pe alte materiale de la locul faptei şi sunt 

formate dintr-o varietate de substanţe organice şi anorganice. 
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Reziduurile de tragere de natură organică, reprezentate în 

principal de pulberile fără fum, pot conţine fie numai nitroceluloză, 

fie combinaţii de pulberi, precum: nitroceluloză cu nitroglicerină sau 

nitroceluloză cu nitroglicerină şi nitroguanidină. După un studiu 

efectuat de FBI, pulberile fără fum moderne mai pot conţine alţi 23 

de compuşi care pot fi analizaţi doar prin LC-MS.  

Reziduurile de tragere de natură anorganică sunt detectate 

prin absorbţie atomică şi prin spectrometrie de raze X şi în special 

prin microscopie electronică de baleiaj cu spectrometru de raze X 

cu dispersie după energie (SEM/EDX).  
 

     
 

Fig. 7 – Reziduuri de tragere: Sb, Ba, Pb – imagini şi 

spectru de raze X 
  

Microsopul electronic cu baleiaj (SEM) oferă atât 

informaţii despre aspectul morfologic al microurmelor (sticlă – 

Fig. 8, pelicule de vopsea, particule metalice, fibre – Fig. 9, 

vegetale – Fig. 10, impurităţi şi microorganisme din sol etc.), cât şi 

informaţii calitative şi cantitative despre compoziţia elementală 

prin utilizarea spectrometrelor EDS şi WDS. 
   

       
                   

Fig. 8 – Microfragment  Fig. 9 – Fibră de     Fig. 10 – Frunză de 

              de sticlă                      sticlă           cannabis – cistoliți 
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Microscopia electronică cu baleiaj este foarte utilă în 

compararea probelor de fibre textile, sticlă şi pelicule de vopsea în 

litigiu, ridicate de la faţa locului, în cazul accidentelor rutiere cu 

fuga de la locul faptei cu probe de fibre textile, sticlă şi pelicule de 

vopsea ridicate de la suspecţi. Spre exemplu, în cazul unui 

accident rutier cu fugă de la locul faptei, au fost trimise la 

laboratoarele de chimie judiciară probe de pelicule de vopsea 

multistrat în litigiu şi de comparaţie pentru a li se determina 

numărul de straturi, succesiunea acestora, culoarea, natura 

liantului, natura pigmentului, precum şi efectuarea analizelor 

comparative. 
 

    
 

Fig. 11 – Pelicule          Fig. 12 – Pelicule        Fig. 13 – Pelicule 

   vopsea litigiu     vopsea litigiu/comparație  vopsea comparație 

       (dimensiunile                  (culoare)                (dimensiunile 

          straturilor)                                                      straturilor) 
 

Peliculele de vopsea în litigiu şi de comparaţie au fost 

analizate comparativ prin stereomicroscopie optică pentru a vedea 

culoarea, numărul şi succesiunea straturilor (Fig. 12) şi apoi prin 

microscopie electronică pentru a obţine informaţii despre 

dimensiunea (Fig. 11 şi Fig. 13), compoziţia pigmentului fiecărui 

strat (Fig. 14) şi distribuţia pigmentului în probă (Fig. 15). 

Au fost identificate nouă straturi cu aceeaşi succesiune, 

aceeaşi culoare şi aceeaşi compoziţie elementală atât pentru 

peliculele de vopsea ridicate de la faţa locului (în litigiu), cât şi 

pentru cele ridicate de la suspect (de comparaţie). 
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Fig. 14 – Spectrele de raze X ale pigmentului din fiecare din  

cele nouă straturi ale peliculelor de vopsea în litigiu  

(aceleași pentru cele de comparație) 
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Fig. 15 – Maparea elementelor pentru peliculele de vopsea  

în litigiu (aceeaşi distribuţie a fost regăsită şi pentru  

peliculele de vopsea de comparaţie) 

 
Concluzii 

Aceste tehnici analitice pot rezolva problemele de 

identificare, cuantificare şi confirmare adesea întâlnite în cazul 

microurmelor, precum şi în cazul compuşilor volatili sau non-

volatili, instabili termic sau cu masă moleculară mare, care nu pot 

fi analizaţi prin alte metode şi tehnici, sau sunt analizaţi cu mare 

dificultate. Prin marea varietate de probe ce pot fi analizate prin 

cele trei tehnici, LC-MS, TD-GC-MS şi SEM şi-au câştigat o 

popularitate crescândă printre tehnicile utilizate în întreaga lume 

de către specialişti din diverse discipline şi se constituie în 

instrumente robuste şi de încredere, care în acelaşi timp oferă 

versatilitate, specificitate şi sensibilitate. 

Aşadar, perfecţionarea continuă a metodelor şi 

echipamentelor tehnice din domeniul chimiei influenţează în mod 

pozitiv activităţile specifice de criminalistică, fapt ce permite 

specialiştilor şi experţilor din acest domeniu să depăşească sfera 

clasică prin prelucrarea în mod continuu a noilor descoperiri şi 

adaptarea acestora la metodele şi mijloacele specifice chimiei 

judiciare. 
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Abstract 

La ora actuală, producţia şi traficul ilicit de droguri, 

precum şi consumul lor abuziv, constituie un flagel cu care se 

confruntă numeroase ţări de pe toate continentele. Chiar dacă o 

ţară nu se confruntă pe plan intern cu consumul de droguri, ea 

poate fi totuşi afectată de operaţiunile de tranzit ori de prelucrare 

a acestora. Iată de ce, în prezent, aproape toate ţările sunt 

interesate să coopereze în lupta de prevenire şi combatere a 

producţiei, traficului şi consumului ilicit de droguri. Evoluţia 

ultimilor ani ne-a dovedit că flagelul drogurilor a atins şi ţara 

noastră, mai întâi ca spaţiu de tranzit şi mai apoi ca piaţă de 

desfacere şi consum, chiar dacă consumul de droguri nu a atins 

cote îngrijorătoare. 

 

Infracţionalitatea legată de droguri, prin consecinţele sale 

de ordin social, economic, medical şi politic, cauzează prejudicii 

considerabile nu numai intereselor de stat, dar pune în pericol viaţa 

şi sănătatea oamenilor. Milioane de oameni se adaugă anual celor 

căzuţi pradă „morţii albe”, un procent alarmant intrând în tristul 

cortegiu al celor iremediabil pierduţi pentru societate.  

Prin amploarea şi dimensiunile sale, traficul de droguri se 

manifestă la scară planetară punând probleme deosebite în ceea ce 

priveşte creşterea criminalităţii organizate transnaţionale. Pe lângă 
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aspectele privind implicaţiile acestui flagel asupra sănătăţii 

populaţiei şi a costurilor tot mai mari pentru menţinerea lui sub 

control, trebuie scoase în evidenţă şi fabuloasele câştiguri, de 

ordinul miliardelor de dolari, realizate de traficanţi, mare parte din 

acestea făcând obiectul „spălării banilor murdari” folosiţi pentru 

săvârşirea altor activităţi infracţionale, inclusiv a terorismului 

internaţional. 

Traficul de droguri reprezintă un întreg mecanism ce 

implică producţia, comercializarea, transportul, distribuirea şi 

vânzarea. Acţiunile serviciilor specializate în lupta antidrog 

trebuie să atace în mod sistematic toate stadiile activităţii ilicite ce 

se desfăşoară în interiorul reţelelor, doar astfel existând şansa 

obţinerii de rezultate notabile.  

Pornind de la realitatea că infracţionalitatea şi, în special, 

criminalitatea organizată internaţională pot fi privite drept instituţii 

fără frontiere, a căror răspândire şi arie de cuprindere pot rivaliza 

cu cele mai dezvoltate structuri ale organismelor internaţionale, 

instituţiile abilitate în domeniul luptei împotriva traficului şi 

consumului ilicit de droguri colaborează pe plan regional, 

european şi internaţional cu instituţii având atribuţii similare, în 

special cu cele din statele membre sau asociate la Uniunea 

Europeană, precum şi cu instituţiile internaţionale de profil. 

Organismele ONU cu atribuţii în lupta împotriva traficului 

şi consumului ilicit de droguri, profund preocupate de amploarea 

şi creşterea producţiei, cererii şi traficului ilicit de stupefiante şi 

substanţe psihotrope care reprezintă o gravă ameninţare pentru 

sănătatea şi bunăstarea persoanelor şi au efecte nefaste asupra 

principiilor economice, culturale şi politice ale societăţii, profund 

preocupate, de asemenea, de efectele devastatoare în creştere ale 

traficului ilicit de substanţe psihotrope şi stupefiante în diversele 

straturi ale societăţii, şi mai ales, de faptul că, în numeroase 
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regiuni ale lumii, copiii sunt exploataţi, în calitate de consumatori 

pe piaţa drogurilor, cât şi utilizaţi în scopul producerii, distribuirii 

şi comerţului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, au scos 

în evidenţă competenţa ONU cu privire la controlul stupefiantelor 

şi substanţelor psihotrope şi au susţinut că este important să fie 

întărite şi dezvoltate mijloacele juridice eficiente de cooperare 

internaţională în materie penală pentru a pune capăt activităţilor 

criminale internaţionale reprezentate de traficul ilicit. 

Astfel, s-au încheiat numeroase convenţii internaţionale 

eficiente şi operaţionale, care să vizeze în mod special lupta 

împotriva traficului ilicit. 

La 23 ianuarie 1912, un număr de 12 state, printre care 

Germania, Anglia, Olanda, Portugalia, Rusia, Italia s-au reunit la 

Haga, unde au convenit intrarea în vigoare a „Convenţiei 

internaţionale a opiului”, act juridic internaţional care marchează 

începutul cooperării naţiunilor lumii în domeniul controlului 

asupra drogurilor. 

Convenţia în cauză prevedea că producţia şi desfacerea 

opiului brut trebuie supuse controlului naţional, prin legi adoptate 

de fiecare stat în parte. Astfel, fabricarea, vânzarea şi consumul 

substanţelor şi produselor cu conţinut stupefiant (morfina, alte 

opiacee, cocaina), trebuiau destinate exclusiv finalităţilor medicale 

ori altor scopuri legitime, iar fabricarea şi comercializarea acestora 

erau supuse unui sistem de înregistrare şi licenţiere. Intrarea în 

vigoare a convenţiei nu a mai fost posibilă, din cauza intervenţiei 

primei conflagraţii mondiale, care a canalizat preocupările statelor 

semnatare în altă direcţie. 

În data de 19 februarie 1925, se semnează, la Geneva, 

„Convenţia internaţională a opiului”, extinzându-se sfera de 

aplicabilitate a Convenţiei de la Haga şi asupra cânepii indiene şi a 

frunzelor de coca, interzicând utilizarea acestora în alte scopuri 
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decât cele medicale sau ştiinţifice. Se reglementează prin această 

convenţie certificatele de import şi licenţele de export pentru 

substanţele şi produsele cu conţinut stupefiant, urmărindu-se prin 

acestea permanenta supraveghere a mişcării drogurilor pe plan 

internaţional. 

La 13 iulie 1931, la Geneva s-a semnat o „Convenţie 

internaţională privind limitarea producerii şi desfacerii 

narcoticelor”, prin care se urmăreau limitarea fabricării şi a 

importării peste cantităţile maximale a substanţelor şi produselor 

stupefiante fixate după evaluarea necesarului intern de droguri al 

fiecărui stat. Se rezerva totodată dreptul de a importa şi distribui 

heroina numai guvernelor, în scopuri legitime. 

Câţiva ani mai târziu, la data de 26 iunie 1936, a fost 

semnată, tot la Geneva, „Convenţia pentru suprimarea traficului 

ilicit de droguri periculoase”, care instituie comisiile rogatorii, ca 

instrumente de luptă împotriva persoanelor fizice implicate în 

traficul ilicit de droguri. Se înfiinţează un Oficiu central împotriva 

producţiei şi traficului ilicit cu substanţe stupefiante. De asemenea, 

se prevăd măsuri privind asistenţa juridică internaţională, 

reglementându-se în acest sens obţinerea ori acordarea extrădării 

în cazuri enumerate în convenţie. 

La 19 noiembrie 1948, se semnează Protocolul de la Paris, 

prin care Organizaţia Mondială a Sănătăţii este autorizată să 

propună supunerea oricărui drog nou obţinut, care poate crea 

dependenţă fizică sau psihică, reglementării internaţionale în 

materie. 

Datorită numeroaselor reglementări în domeniu, pe alocuri 

contradictorii, Consiliul Economic şi Social al Organizaţiei 

Naţiunilor Unite a autorizat Comisia de Stupefiante din cadrul 

aceluiaşi organism pentru elaborarea unei convenţii care să 
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centralizeze prevederile anterioare, precum şi să statueze noi 

măsuri şi instrumente de luptă împotriva traficului de droguri. 

Ca urmare a acestei directive, la 25 ianuarie 1961 se adoptă 

„Convenţia unică asupra stupefiantelor”, care va intra în vigoare 

la 13 decembrie 1964. Acest act normativ internaţional înlocuieşte 

toate cele nouă protocoale şi convenţii încheiate până atunci, 

aducând un suflu nou în lupta contra consumului şi traficului ilicit 

de stupefiante. Pe lângă faptul că a simplificat organizarea 

controlului internaţional, pentru prima dată au fost puse sub 

control internaţional şi plantele din care se extrag stupefiantele 

naturale. 

Se prevede înfiinţarea unei instituţii pentru coordonarea pe 

plan internaţional a luptei împotriva traficului ilicit de produse şi 

substanţe stupefiante, respectiv Organul Internaţional de Control al 

Stupefiantelor (OICS). Faţă de reglementările adoptate anterior, 

întâlnim în convenţie noi dispoziţii referitoare la tratamentul 

medical şi readaptarea toxicomanilor, precum şi la instituirea unui 

control privind heroina şi cetobemidona. Se reiau dispoziţiile 

referitoare la reglementarea importului şi exportului de 

stupefiante, cerându-se ca exporturile de stupefiante să fie supuse 

în mod obligatoriu autorizării celor două guverne, respectiv al ţării 

exportatoare, precum şi al ţării importatoare. 

Din cauza evoluţiei îngrijorătoare a traficului şi 

consumului ilicit de droguri, s-a impus o modificare a 

reglementării internaţionale în acest domeniu, fiind adoptat, tot la 

Geneva, un Protocol privind amendamentele aduse Convenţiei 

unice asupra stupefiantelor din 1961. Astfel, se prevede 

completarea regimului pentru evaluarea suprafeţelor cultivate cu 

mac opiaceu şi fabricarea stupefiantelor sintetice, limitarea 

producţiei de opiu şi distrugerea plantaţiilor de mac opiaceu şi a 
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celor de cannabis cultivat în mod ilegal, prevenirea abuzului de 

stupefiante şi asigurarea unui tratament complet şi corect pentru 

toxicomani, precum şi luarea de măsuri de reinserţie socială a 

acestora. 

În anul 1971 a fost adoptată, la Viena, „Convenţia privind 

substanţele psihotrope”, cu participarea reprezentanţilor 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Organului Internaţional de 

Control al Stupefiantelor şi Organizaţiei Internaţionale de Poliţie 

Criminală – INTERPOL.  

În ceea ce priveşte traficul de droguri, această convenţie, 

intrată în vigoare la 16 august 1976, cuprinde în special dispoziţii 

referitoare la comerţul internaţional şi la lupta împotriva traficului 

ilicit. 

Încă din preambulul convenţiei este stipulat faptul că 

măsurile luate împotriva abuzului de asemenea substanţe trebuie 

să fie coordonate şi universale.  

Convenţia conţine dispoziţii speciale referitoare la: 

controlul preparatelor care au în compoziţie substanţe psihotrope 

şi sfera de aplicare a controlului, listele cu substanţele psihotrope, 

limitarea utilizării substanţelor prevăzute în cele patru tabele în 

scopuri medicale şi ştiinţifice, precum şi reglementarea tuturor 

operaţiunilor ilicite cu aceste substanţe, fiind stabilite funcţiile 

Comisiei Consiliului pentru Stupefiante, modul de raportare al 

Organului Internaţional de Control al Stupefiantelor şi măsurile 

care trebuie adoptate de către acesta spre a asigura executarea 

prevederilor convenţiei.     

Convenţia cuprinde măsuri restrictive referitoare la 

anumite substanţe cu proprietăţi halucinogene, depresoare sau 

stimulente ce afectează sistemul nervos central, substanţe 

neincluse în lista prevăzută în Convenţia unică asupra 
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stupefiantelor din 1961 (amfetamine, barbiturice, tranchilizante, 

LSD-25). Se prevede, în noua reglementare, o licenţă specială 

pentru fabricarea, comercializarea, distribuirea şi posesiunea 

substanţelor psihotrope, exportul şi importul fiind interzise, afară 

de cazul când exportatorul şi importatorul sunt instituţii 

guvernamentale sau organisme competente să desfăşoare activităţi 

licite cu ele. 

Ca urmare a Declaraţiei privind lupta împotriva traficului 

şi consumului ilicit de droguri, adoptată de Adunarea Generală a 

Organizaţiei Naţiunilor Unite la 14 decembrie 1984 în care se 

statua necesitatea unei noi reglementări în domeniu, în perioada  

25 noiembrie-20 decembrie 1988 s-a desfăşurat, la Viena, o 

conferinţă internaţională, în urma căreia a fost adoptată 

„Convenţia Naţiunilor Unite împotriva traficului ilicit de 

stupefiante şi substanţe psihotrope”, convenţie care a intrat în 

vigoare la data de 11 noiembrie 1990. Părţile semnatare se 

angajează să elimine ori să reducă, pe măsura posibilităţilor, 

cererea ilicită de stupefiante şi substanţe psihotrope, precum şi să 

armonizeze legislaţiile naţionale cu prevederile convenţiei. Se 

stipulează, de asemenea, importanţa cooperării internaţionale 

pentru combaterea într-o manieră cât mai eficace a diferitelor 

manifestări ale traficului ilicit şi consumului de droguri. 

Ca elemente de noutate, se prevăd, în convenţie, dispoziţii 

cu caracter imperativ referitoare la depistarea, îngheţarea 

(sechestrul) şi confiscarea bunurilor şi mijloacelor financiare 

obţinute de infractori în traficul ilicit de droguri, în acest sens 

tribunalele părţilor semnatare fiind abilitate să ordone confiscarea 

documentelor bancare, financiare sau comerciale, secretul bancar 

nemaiputând fi invocat într-o asemenea situaţie. 

De asemenea, se prevede o măsură procedurală deosebit de 

eficientă în lupta antidrog (livrarea supravegheată), această 
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dispoziţie fiind preluată şi în legislaţia ţării noastre, în art. 20 al 

Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi 

consumului ilicit de droguri. Astfel, la art. 1 lit. k din convenţie se 

prevede că livrarea supravegheată reprezintă metodele care 

constau în permisiunea trecerii pe teritoriul uneia sau mai multor 

ţări a stupefiantelor şi substanţelor psihotrope, a substanţelor 

înscrise în Tabelul I şi Tabelul II anexat prezentei Convenţii, sau a 

substanţelor care sunt substituite celor prezentate în tabele, 

expediate ilicit sau suspectate că ar fi, sub controlul autorităţilor 

competente din aceste ţări, în vederea identificării persoanelor 

implicate în comiterea infracţiunilor stabilite conform 

paragrafului 1 al art. 3 din Convenţie.   

 În articolele 6 şi 7 se reglementează noi dispoziţii 

referitoare la extrădarea şi ajutorul reciproc (mutual) judiciar, 

menite să dezvolte cooperarea internaţională în domeniu.  

Această convenţie, deosebit de complexă, constituie 

principalul izvor al Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi 

combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri în ţara 

noastră.  

Totodată, Convenţia acordă o importanţă deosebită unor 

mijloace şi metode de realizare a traficului ilicit, în special 

traficului ilicit pe mare şi utilizării serviciilor poştale. 

Pentru reprimarea traficului ilicit pe mare părţile 

cooperează, în măsura posibilă, în conformitate cu dreptul 

internaţional maritim. Partea care are motive întemeiate să 

bănuiască faptul că o navă sub pavilion sau care nu arborează 

niciun pavilion sau nu poartă nicio înmatriculare se ocupă cu 

traficul ilicit poate solicita altor părţi să o ajute pentru a pune capăt 

acestei utilizări. Părţile astfel solicitate furnizează această asistenţă 

în limita mijloacelor de care dispun. Partea care are motive 

întemeiate să bănuiască faptul că o navă care exercită libertatea de 
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navigaţie, conform dreptului internaţional, şi navigând sub 

pavilion sau fiind înmatriculată la o altă parte se ocupă cu traficul 

ilicit, poate să anunţe statul sub pavilionul căruia navighează nava, 

să solicite confirmarea înmatriculării şi, dacă acest lucru se 

confirmă, să ceară autorizaţia acestui stat pentru a lua măsurile 

adecvate cu privire la această navă. În conformitate cu dispoziţiile 

de mai înainte sau tratatele în vigoare dintre ele sau orice alte 

acorduri sau aranjamente încheiate între aceste părţi, statul sub 

pavilionul căruia navighează nava poate să autorizeze mai ales 

statul solicitat să inspecteze nava, să o viziteze, dacă sunt 

descoperite probe ale participării la un trafic ilicit, trebuie luate 

măsurile adecvate cu privire la navă, persoanele care se găsesc la 

bord şi la încărcătură.  

Privitor la zonele şi porturile libere, părţile vor aplica 

pentru a pune capăt traficului ilicit de stupefiante, substanţe 

psihotrope şi substanţe înscrise în tabelul I şi II măsuri care nu 

sunt mai puţin stricte decât cele pe care le aplică în alte părţi ale 

teritoriului lor. 

Astfel, părţile vor depune eforturi pentru: 

– a supraveghea mişcarea mărfurilor şi persoanelor în 

porturile libere şi zonele libere şi, în acest scop, vor da 

permisiunea autorităţilor competente să procedeze la vizitarea 

încărcăturii şi navelor care intră şi ies, inclusiv navelor de 

croazieră şi pescuit, cât şi aeronavelor şi vehiculelor şi atunci când 

este cazul să percheziţioneze membrii echipajului şi pasagerii, cât 

şi bagajul acestora; 

– a stabili şi a menţine un sistem care permite decelarea 

expedierilor suspectate de a conţine stupefiante, substanţe 

psihotrope sau substanţe înscrise în tabelul I şi II, care intră sau ies 

din zonele şi porturile libere; 
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– a stabili şi a menţine sisteme de supraveghere în bazinele 

şi depozitele portuare, cât şi în aeroporturi şi posturile de frontieră, 

în zonele libere şi porturile libere. 

Pentru combaterea traficului ilicit realizat prin utilizarea 

serviciilor poştale, trebuie luate următoarele măsuri:  

• acţiunea coordonată pentru prevenirea şi reprimarea 

utilizării poştale în scopul traficului ilicit;  

• adoptarea şi elaborarea de către serviciile de detectare şi 

reprimare însărcinate cu aceasta, a unor tehnici de investigare şi 

control, care trebuie să permită decelarea în trimiterile poştale a 

expedierilor ilicite de stupefiante, substanţe psihotrope şi substanţe 

înscrise în tabelul I şi II. 

Pentru a preveni sau elimina traficul de droguri, convenţia 

prevede că părţile pot adopta măsuri mai stricte sau mai severe 

decât cele prevăzute de aceasta, dacă ele consideră necesar 

aceasta. 

La nivelul Uniunii Europene, în prezent există trei paliere 

juridice diferite privind  lupta împotriva drogurilor: 

• prevenirea toxicomaniei este relevată de articolul 152 din 

tratatul Comisiei Europene referitor la sănătatea publică; 

• prevenirea şi lupta contra traficului ilicit de droguri sunt 

obiective prevăzute în art. 29 din Titlul VI al Tratatului Uniunii 

Europene („Cooperarea poliţienească şi judiciară în materie 

penală”), iar posibilitatea de a adopta reguli minimale referitoare 

la infracţiunile şi sancţiunile aplicabile domeniului traficului de 

droguri este prevăzută în articolul 31; 

• cooperarea internaţională este inclusă în titlul V din 

acelaşi tratat („Politica externă şi securitatea comună”). 

În cadrul Consiliului European de la Viena  

(11-12 decembrie 1998), şefii de stat şi de guvern au cerut 

elaborarea unei strategii integrate şi echilibrate în materie de 
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droguri, avându-se în vedere şi prevederile Tratatului Uniunii 

Europene de la Amsterdam, iar în scopul abordării globale a 

fenomenului drogurilor au fost adoptate planuri multianuale.  

Strategia Uniunii Europene pe droguri în perioada  

2005-2012, adoptată de Consiliul Europei în decembrie 2004, este 

bazată în primul rând pe principiile fundamentale ale legislaţiei 

Uniunii Europene şi are ca scop protejarea şi îmbunătăţirea 

nivelului de bunăstare al societăţii şi al individului, protejarea 

sănătăţii publice, asigurarea unui nivel ridicat de securitate pentru 

cetăţeni şi abordarea, într-o manieră echilibrată şi integrată, a 

problemei drogurilor.  

Strategia se bazează pe convenţiile relevante ale ONU – 

Convenţia unică asupra stupefiantelor din 1961, amendată prin 

protocolul din 1972, Convenţia privind substanţele psihotrope 

(1971) şi Convenţia privind traficul ilicit de stupefiante şi 

substanţe psihotrope (1988) – privite drept instrumente legale 

majore în abordarea problematicii drogurilor. 

Problema drogurilor se regăseşte în primul rând la nivel 

local şi naţional, dar reprezintă o problemă globală care necesită o 

abordare într-un context trasnaţional. În această privinţă, acţiunea 

desfăşurată la nivelul Uniunii Europene are un rol important. 

Strategia Uniunii Europene se concentrează pe două linii – 

reducerea cererii şi reducerea ofertei de droguri, precum şi pe două 

teme intersectate: cooperare internaţională şi cercetare, informare 

şi evaluare în domeniul drogurilor. 

În ciuda eforturilor notabile şi adeseori încununate de 

succes atât la nivel naţional cât şi la nivelul Uniunii Europene, 

traficul de droguri rămâne unul dintre cele mai profitabile tipuri de 

comerţ pentru grupurile de criminalitate organizată din cadrul 

Uniunii Europene. 



50 

 

Printre acordurile încheiate de România cu alte ţări 

implicate în combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 

se numără următoarele: 

– Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României 

şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord cu 

privire la colaborarea în lupta împotriva crimei organizate şi 

traficului ilicit de droguri şi substanţe psihotrope;  

– Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Peru privind prevenirea, controlul, investigarea şi 

combaterea consumului neregulamentar şi traficului ilicit de 

stupefiante, substanţe psihotrope şi a delictelor conexe;  

– Acordul de cooperare dintre Guvernul României, 

Guvernul Republicii Bulgaria şi Guvernul Republicii Turcia în 

domeniul luptei împotriva terorismului, crimei organizate, 

traficului ilicit de substanţe stupefiante şi psihotrope, spălării 

banilor, traficului de arme şi persoane şi altor infracţiuni grave; 

– Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea pentru 

combaterea producerii şi traficului ilicit de stupefiante, substanţe 

psihotrope, a folosirii inadecvate şi a dependenţei; 

– Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului 

Hașemit al Iordaniei cu privire la cooperarea în combaterea crimei 

organizate, a traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, 

a terorismului, precum şi a altor activităţi ilegale; 

– Scrisoarea de înţelegere dintre Guvernul României şi 

Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor 

şi aplicarea legii; 

– Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului 

Israel privind cooperarea în combaterea traficului ilicit şi a abuzului 

de droguri şi substanţe psihotrope şi a altor infracţiuni grave; 



51 

 

– Acordul referitor la traficul ilicit pe mare, adoptat la 

Strasbourg, la 31 ianuarie 1995, în aplicarea articolului 17, din 

Convenţia Naţiunilor Unite împotriva traficului ilicit de 

stupefiante şi substanţe psihotrope din 1988; 

– Acordul dintre România şi Republica Cehă privind 

cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului 

ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a 

terorismului şi a altor infracţiuni grave; 

– Acordul de cooperare dintre Ministerul Administraţiei şi 

Internelor al României şi Ministerul de Interne al Republicii 

Italiene în lupta împotriva traficului ilicit de substanţe stupefiante 

şi psihotrope şi împotriva criminalităţii organizate; 

– Înţelegerea dintre Guvernul României şi Guvernul 

Republicii India cu privire la cooperarea în combaterea 

criminalităţii organizate, a terorismului internaţional, a traficului 

ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, precum şi a altor 

activităţi ilegale; 

– Convenţia de cooperare dintre Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Argentina în lupta împotriva traficului ilicit 

de substanţe stupefiante şi psihotrope şi a delictelor conexe; 

– Acordul de cooperare dintre Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului în lupta împotriva 

delincvenţei organizate şi a traficului ilicit de substanţe stupefiante 

şi psihotrope; 

– Acordul de cooperare în domeniul combaterii crimei 

organizate, a terorismului şi a traficului ilicit de droguri dintre 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare; 

– Acordul de cooperare dintre Guvernul României şi 

Guvernul Regatului Maroc în domeniul luptei împotriva traficului 

de stupefiante, imigrărilor clandestine şi criminalităţii organizate; 
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– Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Federal 

al Austriei privind cooperarea în combaterea crimei organizate 

internaţionale, a traficului internaţional ilegal de droguri, a 

terorismului internaţional, precum şi în alte scopuri în domeniul 

justiţiei penale; 

– Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor 

Unite Mexicane privind cooperarea în combaterea traficului ilicit 

de stupefiante şi substanţe psihotrope şi a delictelor conexe, 

semnat la Bucureşti, la 19 aprilie 1999, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 970/2000; 

– Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Slovenia privind cooperarea în lupta împotriva crimei 

organizate, traficului ilicit de droguri, substanţe psihotrope şi 

precursori, terorismului şi altor infracţiuni grave. 

Potrivit Strategiei naţionale antidrog în perioada 2005-2012, 

România va intensifica cooperarea cu ţările de origine a drogurilor 

şi cu cele aflate pe rutele internaţionale ale traficului de droguri, 

acţionând permanent pentru o abordare globală şi acţiuni 

concertate împotriva reţelelor de traficanţi. În plan regional, 

România va utiliza relaţiile bune existente cu toate ţările vecine 

pentru a promova şi a dezvolta măsuri care vizează abordarea 

comună şi integrată a fenomenului, atât în planul combaterii 

traficului de droguri la frontiere, cât şi al transferului de bune 

practici în domeniile prevenirii consumului, tratamentului şi 

reintegrării socioprofesionale a persoanelor dependente.    

Date fiind contextele naţionale asemănătoare, marcate de 

evoluţiile istorice similare în ultimele decenii, experienţa 

României în domeniul construcţiei instituţional-legislative 

antidrog poate fi relevantă pentru statele din zonă potenţial 

candidate la aderarea la Uniunea Europeană.    
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România va promova cooperarea internaţională în lupta 

împotriva fenomenului drogurilor, prin intermediul integrării în 

structurile occidentale şi prin participarea activă în  

dialogul internaţional cu privire la droguri, pe baza următoarelor 

principii: 

– responsabilitatea comună a tuturor statelor implicate în 

combaterea acestui flagel; 

– respectarea dreptului internaţional, în special respectarea 

deplină a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a statelor, precum şi 

a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; 

– armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii 

Europene; 

– întărirea contactelor cu agenţiile europene implicate în 

prevenirea traficului şi consumului ilicit de droguri. 

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, România va 

participa la programele Uniunii Europene în cadrul procesului de 

întărire a politicilor comunitare în domeniul drogurilor. 

 

Instituţii internaţionale implicate în prevenirea şi 

combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 

Între instituţiile importante implicate în combaterea 

fenomenului drogurilor se înscrie Comisia pentru Stupefiante, care 

este organismul central de elaborare a strategiilor şi politicilor de 

gestionare aproblematicii drogurilor în cadrul sistemului 

Naţiunilor Unite. Ea analizează situaţia mondială în materie de 

droguri şi dezvoltă propuneri pentru întărirea sistemului de control 

internaţional destinat combaterii traficului şi consumului ilicit de 

droguri în întreaga lume. Comisia a fost înfiinţată de către 

Consiliul Economic şi Social prin Rezoluţia nr. 9 (I) din  

16 februarie 1946.  
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Adunarea Generală a ONU, prin Rezoluţia nr. 46/185 din 

20 decembrie 1991, a înfiinţat Programul Naţiunilor Unite pentru 

Control Internaţional al Drogurilor şi a extins mandatul Comisiei 

pentru Stupefiante de a funcţiona ca un organism de conducere a 

Programului. În anul 1998, Adunarea Generală a ONU, fidelă ideii 

de a uni forţele pentru rezolvarea problemei drogurilor, a conferit 

puteri suplimentare Comisiei pentru Stupefiante, întărind atât rolul 

de forum global de cooperare internaţională în materie, cât şi 

funcţiile sale de gestionare şi monitorizare a Programului 

Naţiunilor Unite pentru Control Internaţional al Drogurilor.  

Organul Internaţional de Control al Stupefiantelor, înfiinţat 

în 1968, ca urmare a punerii în aplicare a Convenţiei asupra 

stupefiantelor din 1961, este organul de control independent şi 

quasi-judiciar însărcinat cu implementarea convenţiilor Naţiunilor 

Unite. Acesta este compus din 13 membri, personalităţi ale statelor 

semnatare ale convenţiei, ce îşi desfăşoară activitatea independent 

de guvernele statelor proprii. Cu secretariatul în cadrul Centrului 

Internaţional de la Viena, Organul Internaţional de Control al 

Stupefiantelor promovează, în principal, aplicarea de către guverne 

a prevederilor tratatelor în materie de control al drogurilor şi le 

sprijină în acest efort. Acţionând pe baza recomandărilor făcute în 

1981, 1991 şi 1993, Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor 

Unite a cerut tuturor guvernelor să furnizeze Organului 

Internaţional de Control al Stupefiantelor evaluări ale necesităţilor 

proprii pentru scopuri medicale şi ştiinţifice ale substanţelor şi să 

se consulte cu acest organism. Rezultatele estimărilor sunt 

publicate cu regularitate, astfel că în ţările producătoare de 

substanţe psihotrope, deturnarea acestora a scăzut foarte mult, 

cunoscându-se permanent necesităţile ţărilor solicitante.  

În lupta împotriva flagelului drogurilor au fost angrenate 

numeroase organisme internaţionale, sub egida Organizaţiei 
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Naţiunilor Unite, ale căror responsabilităţi intersectează sfera de 

interes. Dintre acestea pot fi amintite: Organizaţia Internaţională a 

Muncii; Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi 

Cultură; Centrul pentru Dezvoltarea Socială şi Afaceri Umanitare; 

Organizaţia Maritimă Internaţională; Organizaţia Aviaţiei Civile 

Internaţionale; Uniunea Poştală Internaţională; Organizaţia 

Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură; Organizaţia 

Naţiunilor Unite pentru Dezvoltarea Industrială; Programul 

Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare; Programul Naţiunilor Unite 

pentru Copii; Programul Alimentar Mondial. 

De asemenea, pe plan internaţional au fost create şi o serie 

de organisme interguvernamentale pentru coordonarea gestionării 

fenomenului drogurilor, printre care se remarcă Organizaţia 

Internaţională de Poliţie Criminală cu Subdivizia Stupefiante, 

Organizaţia Mondială a Vămilor, Grupul de Acţiune Financiară 

asupra Spălării Capitalurilor. 

În Uniunea Europeană, cooperarea în materie de luptă 

împotriva drogurilor, între statele membre, s-a dezvoltat datorită 

întăririi puterilor Comunităţii prin Tratatul asupra Uniunii. Acesta 

a permis integrarea, printre grupurile de lucru ale Consiliului 

Uniunii, a Comitetului European de Luptă Împotriva Drogurilor, 

creat în anul 1989 şi care grupează coordonatorii naţionali în 

materie ai statelor membre şi furnizează bazele juridice de acţiune 

ale Uniunii Europene, atât pe plan intern cât şi pe plan extern. 

Tratatul de la Amsterdam şi concluziile Consiliului 

European de la Tampere subliniază importanţa elaborării unei 

Strategii globale de luptă împotriva criminalităţii, incluzând atât 

prevenirea cât şi combaterea acesteia, care a avut ca rezultat 

crearea, în anul 2001, a unei Reţele de prevenire a criminalităţii, 

incluzând şi domeniul delincvenţei legate de droguri.   
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Pentru colectarea datelor, acţiunea Uniunii se sprijină pe 

Centrul European de Monitorizare a Drogurilor şi Dependenţei de 

Droguri, creat în 1995, la Lisabona, care colaborează cu 

Organizaţia Europeană de Poliţie pentru culegerea, analiza şi 

difuzarea datelor privind reducerea cererii şi ofertei de droguri. 

Centrul European de Monitorizare a Drogurilor şi Dependenţei de 

Droguri a pus în aplicare Reţeaua Europeană de Informaţii asupra 

Drogurilor şi Toxicomaniei – REITOX care permite circulaţia 

rapidă a informaţiei între acesta şi guvernele statelor membre, 

Comisia Europeană şi organizaţiile neguvernamentale. 

Observatorul a realizat ameliorarea colectării informaţiilor 

comparabile, ceea ce a condus la creşterea volumului de date 

primite şi a rolului său de monitorizare. 

Organizaţia Europeană de Poliţie este abilitată şi cu lupta 

împotriva traficului de droguri în Uniunea Europeană, având ca 

misiune principală susţinerea dezvoltării unei cooperări 

poliţieneşti şi vamale eficiente între statele membre.   

La nivelul Consiliului Europei funcţionează, din anul 1971, 

Grupul Pompidou, iniţial informal, care cuprindea şapte state 

europene, hotărâte să facă schimb de experienţă în domeniul 

combaterii traficului şi consumului ilegal de droguri. În 1980, 

această formă de cooperare a fost extinsă şi inclusă în cadrul 

instituţional al Consiliului Europei. Printre problemele abordate  

s-au numărat: perfecţionarea monitorizării tendinţelor şi tiparelor 

consumului ilicit de droguri, cooperarea împotriva traficului ilegal 

de droguri între aeroporturi, iniţierea de programe de pregătire 

pentru problemele legate de tratamentul toxicomanilor, elaborarea 

unei serii de studii asupra modului de funcţionare a sistemului 

justiţiei penale, pe probleme de sănătate individuală şi publică, 

precum şi despre impactul social al consumului ilicit de droguri. 
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În prezent, 34 de ţări susţin activitatea Grupului Pompidou 

prin corespondenţi permanenţi, care se schimbă de două ori pe an. 

La studiile şi dezbaterile cu abordări pluridisciplinare îşi aduce 

contribuţia o importantă reţea de experţi. La fiecare trei ani, în 

cadrul unei conferinţe a miniştrilor din Europa ce sunt răspunzători 

de domeniul drogurilor, se trasează liniile directoare şi se 

stabileşte un program de lucru ce acoperă cercetarea 

epidemiologică, munca pe latura preventivă cu măsurile şi 

metodele de pregătire, studiile necesare căilor de urmat în terapia 

şi susţinerea socială a celor predispuşi la consumul de droguri, 

precum şi aspecte procedurale. 

România a devenit membru cu drepturi depline  

la Grupul de cooperare pentru combaterea terorismului şi a 

traficului ilicit de droguri (Grupul Pompidou) prin adoptarea  

Legii nr. 64/ 23.03.2005.  
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ANALIZA FIZICO-CHIMICĂ A PROBELOR RIDICATE 

DE LA FAŢA LOCULUI ÎN CAZUL FOLOSIRII 

STICLELOR INCENDIARE ÎN REALIZAREA 

INFRACŢIUNILOR CU VIOLENŢĂ 
 

Colonel (r) chimist Mihai STOICA 

Subcomisar de poliţie chimist Lucian Augustin STIMERIU 

        Experţi criminalişti autorizaţi în domeniul 

                    „Expertiza fizico-chimică a probelor materiale” 

      Serviciul Expertize Fizico-Chimice  

din Institutul Naţional de Criminalistică 

           Inspectoratul General al Poliţiei Române 

 

 Sumar 

Sticlele incendiare sau „cocktailurile Molotov” sunt 

folosite în acţiuni violente asupra persoanelor, obiectelor, 

clădirilor, autovehiculelor, pentru a crea teamă, a distruge şi în 

acţiunile teroriste. 

 Un cocktail Molotov este un mix compus dintr-o sticlă ce 

conţine un produs petrolier, în special benzină şi o bucată de 

material textil, o parte din acesta fiind inserată în lichid, iar 

cealaltă parte în afara sticlei. 

 Analiza chimică a cocktailurilor Molotov depinde de 

natura probelor, fiind de două tipuri: 

1. analiza GC-FID (gazcromatografie cu detector cu 

ionizare în flacără) a lichidului din sticlă; 

2. analiza GC-FID/GC-MS (gazcromatografie cu detector 

cu ionizare în flacără/gazcromatografie cuplată cu spectrometrie 

de masă) a urmelor materie din interiorul sticlei. 

 Cuvinte-cheie: cocktail Molotov, gazcromatografie, 

detector cu ionizare în flacără, spectrometrie de masă.  



60 

 

 Societatea românească a suferit în 1990 transformări 

politice, sociale şi economice care au avut consecinţe vizibile, 

chiar dramatice în unele domenii şi realităţi sociale. 

Transformările la nivel macrosocial au influenţat şi determinat 

modificări diferite atît la nivelul grupurilor sociale, cât şi la nivelul 

destinelor individuale.  

 În pofida eforturilor colective, atât guvernamentale, cât şi 

neguvernamentale, unele fenomene sociale negative, cum este 

criminalitatea, devin îngrijorătoare, căpătînd forme noi, de o largă 

diversitate, neîntâlnite înainte de 1990, unele generate de chiar 

realităţile sociale proprii economiei de piaţă. 

 Violenţa este un fenomen care poate fi abordat  

şi interpretat în mai multe feluri, folosind o diversitate de  

abordări teoretice, din perspective disciplinare diferite, adesea 

întrepătrunse, sau profane, ale simţului comun. În continuare,  

vom contura o imagine globală a violenţei, încercând să  

punem în evidenţă evoluţia acestui fenomen social pe o  

perioadă –1990-2008 – şi să aproximăm tendinţele pe care el le 

exprimă din analiza datelor de care dispunem în prezent (1). 

 Fenomenul violenţei este privit în contextul utilizării unor 

indici generali ai criminalităţii, analizând mai ales violenţa 

împotriva persoanei şi formele ei diferite de manifestare, acţiuni 

directe, infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind 

convieţuirea socială. Interesul nostru s-a îndreptat asupra acelor 

tipuri de infracţiune care exprimă degradarea relaţiilor 

interpersonale, creşterea gradului de conflictualitate, având 

consecinţe majore asupra climatului social şi asupra asigurării 

liniştei şi ordinii publice şi a securităţii individului. În acest fel, 

datele concluzionante prezentate mai jos furnizează o imagine de 

ansamblu a fenomenului violenţei în societatea românească, 
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conturând, totodată, specificităţi ale acestui fenomen în context 

sud-est european. Drept principale surse ale acestor concluzii au 

fost mai multe documente (chestionare, anuare, statistici, rapoarte 

şi lucrări) ale unor organizaţii naţionale şi internaţionale. Unele 

dintre datele statistice prezentate au furnizat informaţii de ordin 

general, altele rafinări ale tipologiilor prezentate. De asemenea, 

datele statistice au fost confruntate pentru a obţine un indice 

superior de certitudine. Din analizele bazate pe datele statistice şi 

documentare, au rezultat următoarele concluzii în ceea ce priveşte 

fenomenul violenţei în societatea românească şi evoluţia acestuia 

pe perioada menţionată mai sus (1): 

 – Pe fondul transformărilor de ordin social, politic, 

economic, cultural şi al mentalităţilor, tranziţia a generat probleme 

sociale noi, mai ales legate de anomie şi disfuncţii sociale şi ale 

comportamentelor individuale. 

 – Modificarea modului de formare şi redistribuire a 

veniturilor, polarizarea socială, extinderea fenomenului sărăciei, 

nesiguranţa locului de muncă, lipsa de perspective, sunt numai 

câţiva dintre factorii care au afectat coeziunea socială şi au 

determinat amplificarea fenomenelor antisociale prin sporirea 

criminalităţii, cu o recrudescenţă crescândă după 1990, la nivelul 

tuturor categoriilor de infracţiuni şi persoane. 

 – Formele de devianţă şi delincvenţă criminală manifestate 

în societate s-au caracterizat prin tipuri de infracţiuni noi, prin 

forme organizate, specializate şi profesionalizate.  

 – Infracţiunile cu violenţă contra persoanei înregistrează 

global creşteri semnificative care oferă motive serioase de 

îngrijorare – tâlhăria, vătămarea corporală, omorul şi tentativa  

de omor, fapt care necesită o monitorizare atentă a fenomenului 

violenţei în sensul politicilor de prevenire şi ameliorare a situaţiei 

şi de asistenţă a victimelor.  
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 – Structura criminalităţii, în funcţie de caracteristicile 

persoanelor condamnate, evidenţiază câteva aspecte îngrijorătoare: 

majoritatea delictelor sunt comise de cei fără ocupaţie, urmați de 

cei cu antecedente penale. Acest lucru pune în evidenţă costurile 

sociale ale tranziţiei (nivelul şomajului) şi lipsa unei politici penale 

coerente împotriva recidivismului. 

 – Criminalitatea s-a amplificat pe fondul unor condiţii 

favorizante din cauza disfuncţionalităţilor apărute în sistemul 

normativ şi instituţional. 

 – Stabilitatea socială şi cea politică au traversat şi ele o 

perioadă de criză. 

 – Un factor extrem de îngrijorător pentru criminalitatea 

privită global îl reprezintă vârsta infractorilor, evidenţiindu-se 

categoria 14-18 ani, segment social vulnerabil, unde interferează 

cel mai acut factorii exogeni şi cei endogeni ai criminalităţii.  

 – Semnele de îngrijorare privind violenţa contra persoanei 

se referă în principal la prevalenţa spaţiului privat ca generator de 

violenţă, la antrenarea minorilor – individual, în grup sau afiliaţi la 

grupuri de infractori majori – în acte antisociale şi la frecvenţa 

mare a comportamentelor care afectează ordinea publică şi 

convieţuirea socială. (1) 

 În acţiuni cu violenţă asupra persoanelor, bunurilor, 

locuinţelor, autoturismelor etc., acţiuni având ca scop punerea de 

vieţi omeneşti în pericol, de intimidare sau distrugere, cât şi în 

scopul unor activităţi cu caracter terorist, nu de puţine ori sunt 

folosite sticlele incendiare sau „cocteilurile Molotov”. 

 Cocktailul (cocteilul) Molotov este o bombă incendiară 

artizanală alcătuită dintr-un amestec de produse inflamabile (de 

exemplu benzină) cu ulei de motor, introdus într-un recipient de 

sticlă prevăzut cu fitil, care, în modelele clasice, reprezintă o cârpă 

sau bucată de pânză aşezată în locul dopului. Se foloseşte prin 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Benzin%C4%83
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aprinderea fitilului şi apoi se lansează. Spargerea sticlei împrăştie 

conţinutul, care intră în contact cu flacăra fitilului şi se produce 

incendierea. Uleiul de motor face ca benzina să se lipească de 

orice suprafaţă. (2) 

 Cocteilul de impact foloseşte, în loc de fitil, acid sulfuric 

şi potasiu. Lansând această bombă incendiară, sticla se sparge şi 

acidul intră în contact cu potasiul, generând o puternică reacţie 

exotermă (urcare bruscă de temperatură), care conduce la 

aprinderea combustibilului. În plus, pe lângă daunele provocate de 

foc, trebuie să adăugăm şi efectul coroziv al acidului. O 

caracteristică importantă a bombei cu acid este faptul că, în 

confruntări nocturne, folosirea acesteia nu trădează poziţia 

aruncătorului. 

 Cocteilul Molotov a fost folosit pentru prima dată în timpul 

Războiului Civil Spaniol (1936-1939), dar numele lui provine din 

timpul conflictului ruso-finlandez din cadrul celui de al Doilea 

Război Mondial; în acest conflict, Viaceslav Molotov (ministru de 

externe al Uniunii Sovietice) a folosit propaganda radiofonică 

pentru dezinformarea populaţiei finlandeze în timpul conflictului, 

afirmând că armata rusă nu bombardează, ci trimite alimente; 

forţele finlandeze au răspuns că dacă „Molotov pune mâncarea, ei 

vor pune cocteilurile”, aceste cocteiluri având o mare eficacitate ca 

armă antitanc şi un efect de demoralizatoare a inamicului. În 

timpul acestui conflict denumit şi Războiul de Iarnă (1939-1940), 

trupele finlandeze, slab echipate şi mult depăşite numeric, au 

înfruntat puternica Armată Roşie după refuzul Finlandei de a ceda 

Uniunii Sovietice o parte din teritoriu. Astfel, finlandezii au fost 

nevoiţi să lupte folosind şi acest dispozitiv incendiar împotriva 

numeroaselor tancuri sovietice. (2) 

Ulterior, aceste arme incendiare s-au folosit, în general, în 

conflicte urbane, datorită uşurinţei de fabricare şi costului scăzut. 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulei&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Acid_sulfuric
http://ro.wikipedia.org/wiki/Potasiu
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Reac%C5%A3ia_exotermic%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Reac%C5%A3ia_exotermic%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboiul_civil_spaniol
http://ro.wikipedia.org/wiki/1936
http://ro.wikipedia.org/wiki/1939
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C4%83zboiul_Ruso-Finlandez&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Al_Doilea_R%C4%83zboi_Mondial
http://ro.wikipedia.org/wiki/Al_Doilea_R%C4%83zboi_Mondial
http://ro.wikipedia.org/wiki/Viaceslav_Molotov
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboiul_de_iarn%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Armata_Ro%C5%9Fie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_Sovietic%C4%83
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Chiar și în prezent, se folosesc în timpul unor proteste şi mitinguri 

violente, în confruntările cu poliţia, în răfuieli între bandele de 

infractori, între acestea şi forţele de poliţie, în acţiuni de distrugere 

şi intimidare, răfuieli personale violente etc. 
 

 
 

Foto nr. 1 – Cocteil Molotov aprins, gata pentru a fi aruncat (2) 
                      

 
 

Foto nr. 2 – Cocteiluri Molotov care s-au folosit în timpul Revoltei 

Varşoviene din cel de al Doilea Război Mondial (2) 
 

Analiza fizico-chimică a probelor ridicate de la faţa locului 

în cazuri de folosire a unor sticle incendiare în acţiuni cu violenţă 

este, în funcţie de natura probelor, de două tipuri: 

1. analiza prin GC-FID a produselor petroliere din 

interiorul sticlelor incendiare care nu au ajuns să fie folosite de 

către infractori; 

2. analiza prin GC-FID/GC-MS – în funcţie de cantitatea 

de produs petrolier rămas nears sau nevolatilizat – a urmelor de 

produse petroliere rămase în urma folosirii sticlelor incendiare de 

către infractori. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Molotov_cocktail_flam.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Molotov_cocktail_flam.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:MWP_Sidolowka_satchel_molotov.JPG
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:MWP_Sidolowka_satchel_molotov.JPG
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Revolta_var%C5%9Fovian%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Revolta_var%C5%9Fovian%C4%83&action=edit&redlink=1


65 

 

 Pentru exemplificare, prezentăm în continuare, modalitatea 

de abordare şi analiză fizico-chimică a trei probe ridicate şi puse la 

dispoziţie în cazul unor acţiuni cu violenţă care au presupus 

folosirea unor sticle incendiare.  

Aceste probe sunt:  

 – proba nr. 1: un recipient din sticlă (foto nr. 3) cu 

capacitatea de 500 ml, care conţine 10 ml lichid de culoare 

galbenă şi miros specific de produs petrolier de tipul benzinelor şi 

un rest textil de culoare albă, parţial ars şi parţial topit (foto nr. 4), 

care a fost găsit fixat în gura acestui recipient; 

 – proba nr. 2: un rest de recipient confecţionat din sticlă 

(foto nr. 5); acest material pus la dispoziţie nu prezintă urme de 

lichid şi nici miros specific de produs petrolier; 

 – proba nr. 3: cioburi din sticlă de culoare brun (foto nr. 6), 

inclusiv o gură de recipient similar celui care constituie proba nr. 1 

(indicat prin săgeată în foto nr. 6), resturi din material plastic 

parţial ars şi parţial topit şi resturi textile de culoare albă, parţial 

arse şi parţial topite (foto nr. 7); unul din resturile textile parţial 

arse şi parţial topite (indicat prin săgeată în foto nr. 7) a fost găsit 

fixat în gura de recipient descris anterior; aceste materiale puse la 

dispoziţie nu prezintă urme de lichide, însă prezintă miros specific 

de produs petrolier de tipul benzinelor. 
  

                     

Foto nr. 3                        Foto nr. 4                      Foto nr. 5  
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                Foto nr. 6                                      Foto nr. 7 

 

 Pentru realizarea unor examinări comparative elocvente, 

aferente probei nr. 3, lichidul prezent în recipientul pus la 

dispoziţie (proba nr. 1) şi o probă-etalon de produs petrolier de 

tipul benzinelor au fost supuse evaporării urmate de extracţia cu 

clorură de metilen de înaltă puritate (HPLC) a urmelor de produs 

rămase. În paralel, proba nr. 3 a fost supusă extracţiei cu clorură de 

metilen de înaltă puritate (HPLC). Extractele rezultate au fost 

concentrate prin evaporare la temperatura camerei. Extractele 

astfel obţinute şi lichidul aferent probei nr. 1 au fost analizate prin 

cromatografie în fază gazoasă. Din studiul gazcromatogramelor 

obţinute (anexele nr. 1-3) se constată că: 

– din lichidul prezent în recipientul (proba nr. 1) pus la 

dispoziţie se separă compuşi având timpi de reţinere pe coloană şi 

conformaţii gazcromatografice caracteristice produselor petroliere 

de tipul benzinelor uşor evaporate (mai jos – stânga); 

– într-un anumit interval al timpilor de reţinere, din 

extractul clorometilenic al probei nr. 3, se separă compuşi având 

timpi de reţinere pe coloană şi conformaţii caracteristice 

fracţiunilor care se regăsesc în compoziţia produselor petroliere de 

tipul benzinelor (mai jos – dreapta). 
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              Extract clorometilenic al cioburilor din sticlă (proba nr. 3) 
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În vederea identificării unor eventuale urme de produse 

petroliere prezente în cazul probei nr. 2, aceasta a fost supusă 

extracţiei cu clorură de metilen de înaltă puritate (HPLC), iar 

extractul, concentrat prin evaporare la temperatura camerei, a fost 

analizat, împreună cu extractele clorometilenice obţinute anterior, 

prin cromatografie în fază gazoasă cuplată cu spectrometrie de 

masă. Din studiul datelor obţinute se constată că: 

– din extractele clorometilenice ale probelor nr. 2 şi 3 se 

separă compuşi aromatici având aceleaşi spectre de masă şi timpi 

de reţinere pe coloană cu cei separaţi din produsele petroliere, 

respectiv pentru: 

– extractul clorometilenic corespunzător probei nr. 2: 

alchil-benzeni şi alchil-naftaline; 

  
 

– extractul clorometilenic corespunzător probei nr. 3: 

alchil-benzeni (mai sus – stânga), naftalină (mai sus – dreapta), 

alchil-naftaline (mai jos – stânga) şi cicluri policondensate (mai 

jos – dreapta). 
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Din studiul comparativ al gazcromatogramelor obţinute se 

constată că, în intervalul timpilor de reţinere Tr = 10-25 minute, 

din extractul probei nr. 3 se separă compuşi având timpi de 

reţinere pe coloană şi conformaţii caracteristice fracţiunilor care se 

regăsesc în compoziţia produselor petroliere de tipul benzinelor 

(mai jos). 
 

 
În baza celor constatate, descrise şi demonstrate în 

respectivul raport de expertiză, s-au formulat următoarele 

concluzii: 

– recipientul din sticlă (proba nr. 1) conţine un produs 

petrolier de tipul benzinelor uşor evaporate; 

– restul de recipient din sticlă (proba nr. 2) conţine urme de 

compuşi aromatici caracteristici produselor petroliere, fără a se 

putea stabili tipul produsului petrolier din cauza complexităţii 

matricilor şi a cantităţii insuficiente; 

– cioburile din sticlă şi resturile, parţial arse şi parţial topite 

(proba nr. 3), conţin urme de produs petrolier de tipul benzinelor. 

Deci, în funcţie de natura probelor ridicate de la faţa 

locului în cazuri de folosire a unor sticle incendiare în acţiuni cu 

violenţă, respectiv produs petrolier ca atare, în stare de vapori sau 

în urme şi aplicând metoda de analiză corespunzătoare, respectiv 

GC, GC-MS sau GC + GC-MS, se pot determina de la urme ale 

unor compuşi chimici care se regăsesc în compoziţia chimică a 
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produselor petroliere, până la tipul de produs petrolier folosit 

pentru confecţionarea respectivelor sticle incendiare.  
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AVENTURA SCRISULUI –  

O INTRODUCERE ÎN SCRIEREA CREATIVĂ 

PROFESIONALĂ  
 

Comisar-șef de poliție Aurelia IANA  

Catedra Limbi Străine și Pregătre Misiuni Internaționale 

 

„Recurgerea la falsa comunicare are ca efect diminuarea 

creativității. Creatorul se înșală pe el însuși în aceeași măsură în 

care își înșală și publicul”
1
 

 

 Asertivitate, empatie, intuiție, intropatie, reziliență, 

anticipație... capacități ale conștiinței individuale sau de grup de a 

se raporta la realitate, de a stabili legături afective, de a comunica 

gânduri, sentimente, opinii etc. Toate aceste concepte, dezbătute și 

definite în ultima sută de ani, consolidează relația de 

interdependență a indivizilor în cadrul grupului, precum și a 

grupurilor între ele, ca un enorm mecanism ce evoluează prin forțe 

proprii. De existența acestor capacități, de altfel abstracte și 

imateriale, depind actul comunicării și scopurile ei ultime, fie ele 

de a informa, de a persuada sau de a prezice. Mesajul, văzut ca 

produs al comunicării și sistemul de comunicare se materializează, 

în cazul abordării de față, în documente pe suport electronic sau 

letric.  

 O lectură recentă a lucrării din 1976, On Writing Well, 

aparținând lui William Zinser
2
 mi-a confirmat actualitatea câtorva 

                                                 
1
 Nicolau, Felix, Comunicare și creativitate, Pro Universitaria, 2013, pp. 11-12 

2
 Zinsser, William, On Writing Well, third edition, New York, Harper&Row, 

1985, pp. 166-178 
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afirmații cu valoare de postulat, în condițiile anului 2017. Acestea 

fac referire la constatări care s-ar rezuma la faptul că „orice 

organizație care nu se preocupă să emită documente scrise clar și 

personal, va pierde prieteni, clienți și bani.”
3
 Mai mult, căutând 

cauzele acestui fenomen, autorul a constatat că managerii „la 

orice nivel sunt prizonierii opiniei că un stil simplu reflectă o 

rațiune simplă. De fapt, un stil simplu este rezultatul unor eforturi 

serioase și a unei gândiri profunde: un stil greoi reflectă fie o 

persoană complicată, fie prea arogantă, ori prea limitată, ori prea 

leneșă în organizarea propriilor gânduri”
4
.  

 Pentru o lungă perioadă de timp, nu toți cei care întocmeau 

documente profesionale aveau o pregătire în domeniu. Mai mult, o 

persoană pregătită în domeniul marketingului, PR sau în 

comunicare nu însemna că automat deținea și competențe în ale 

scrisului.  

În cele ce urmează sunt prezentate principalele etape care 

asigură o scriere profesională eficientă, pentru o mai bună 

organizare a procesului de scriere, cu aplicabilitate la structurile 

administrative, de justiție sau din domeniul ordinii și siguranței 

publice, sectoare considerate mai puțin flexibile și cu un grad 

redus de libertate în exprimare. Cei șase pași constituie un întreg, 

succesiunea acestora fiind impusă de tehnica scrierii profesionale, 

așa încât să se evite în final realizarea unui text care să aibă 

trăsăturile scrierii juridice, identificate în spațiul anglo-saxon: 

„fără vigoare, prolixă, obscură, opacă, agramată, plictisitoare, 

redundantă, dezorganizată, cenuşie, stufoasă, lipsită de 

imaginaţie, impersonală, înceţoşată, şchioapă, neclară, 

pompoasă, confuză, greoaie, încărcată de clişee şi jargoane, 

                                                 
3
 op. cit., p. 174 

4
 op. cit., p. 175 
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anostă, neangajantă, plină de exagerări, pseudointelectuală, 

hiperbolică, derutantă, nepoliticoasă, încâlcită, anemică, ineptă, 

evazivă, pretențioasă, întortocheată, haotică, incoerentă, sufocată, 

învechită, bombastică și ambiguă.”
5
 

 

Pasul 1: Domolirea fluxului de informații   

Cel care scrie trebuie adesea să citească, să cerceteze, să 

vizioneze și să ordoneze materiale, să aibă intuiție în manipularea 

în siguranță a datelor și informațiilor. Toate acestea costă timp, 

energie și nervi.   
 

În această etapă, soluția este:  

 reducerea balastului de informații și munții de 

documente; 

 găsirea exactă a ceea ce căutați; 

 citirea eficientă și rapidă; 

 valorificarea optimă a ceea ce citiți.  
 

Pasul 2: Constituirea rezervei de timp, spațiu și inspirație   

Nu ignorați factorul uman și apelați de la început la cel mai 

important instrument: dumneavoastră înșivă.  

Veți lua în considerare:  

 cum să găsiți spațiu și timp pentru scris; 

 cum să deblocați inspirația, să dezvoltați idei de scriere 

și cum să cercetați mai eficient; 

 cum să scrieți concentrat, disciplinat și din obișnuință; 

 cum să gestionați blocajele și să rezolvați nodurile 

mentale;  

 cum să rafinați un text și cum să primiți ideile critice.  

                                                 
5
 Goldstein, Tom-Lieberman, Jethro K. The Lawyers Guide to Writing Well, 

University of California Press, 2
nd

 edition, 2002, p. 3 



75 

 

Pasul 3: Găsirea ideilor zdrobitoare   

Cine scrie profesional, trebuie să se preocupe mai mult de 

sesiunile de promovare, de marketing, de campanii de PR, precum 

și de destinatarii acestor acțiuni. Pentru aceasta este nevoie de un 

concept bun și idei adaptate.  

Este esențială identificarea nevoilor beneficiarilor 

mesajelor dvs, precum și elaborarea ideilor în condiții de stres și 

punerea lor în aplicare sistematic și structurat.  

 

Veți trece pe lista de priorități:  

 cum să abordezi corect destinatarul mesajelor; 

 cum să găsești idei originale și atractive, chiar și în 

situații critice; 

 cum să-ți dezvolți ideile și cum să ai succes cu ele; 

 cum să treci de la idee la plan, cum să pui ideile în 

practică;   

 cum să stimulezi eficient creativitatea, chiar și în 

situații-limită.  

 

Pasul 4: Identificarea argumentelor potrivite   

Cum să convingeți în legătură cu ceea ce aveți de oferit? În 

primul rând trebuie să știți cum să aduceți argumente prin 

intermediul textului și cum să vă prezentați ofertele cât mai 

interesant şi mai atractiv.  

În această etapă sunt esențiale următoarele: 

 să distingeți care sunt punctele tari pentru beneficiarii 

dvs. și care vă situează în fața competitorilor; 

 să țineți seama de cuvinte-cheie; 

 să scrieți texte care vă reprezentă cu succes şi care 

„vând” oferta dvs.; 

 să oferiți beneficiarilor dumneavoastră sentimentul „Da, 

aici eu sunt cel mai bun”. 
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Pasul 5: Așternerea ideilor pe hârtie  

În momentul în care au fost identificate ideile și 

argumentele iar schiţa a fost creionată, pe hârtie trebuie să apară 

cuvintele, sub forma textului. Această etapă depinde de abilităţile 

de scriere, de structura și logica internă, de flexibilitatea 

vocabularului și a stilului. Se vor lua în considerare elementele 

care fac un text să fie apreciat, stilul folosit în raport cu 

beneficiarii, respectarea principiului diversității, menținerea 

cursivității ideilor și, nu în ultimul rând, fidelizarea cititorului prin 

tehnici de adresare directă.  

 

Pasul 6: Învățarea din exemple  

 V-a pregătit, de fapt, cineva pentru ceea ce aveți de făcut? 

Scrisul este o competență-cheie, dar încă foarte rar este predat în 

școală. Acest lucru va avea urmări cel târziu atunci când suntem la 

locul de muncă, deoarece aici aproape totul se întâmplă cu şi prin 

scris.  

 Registrul de lucru va cuprinde indicii asupra modului de 

reacție în scris în situaţiile selectate. Specialiștii au identificat 

diferențe între textul scris la birou (e-mail, scrisori de afaceri, 

memento-uri), textul destinat marketingului (blog, cartea 

electronică, Internet, articole), texte destinate specialiștilor 

(newsletter, presa, storytelling).  

 În finalul considerațiilor introductive, trebuie să se ia în 

calcul faptul că înainte de Google a existat creativitatea umană. 

Chiar şi cele mai bune texte vor fi considerate niște eșecuri, dacă 

factorii de calitate ai cuvintelor-cheie sunt prea mici. O regulă 

unanim acceptată prevede că toate cuvintele-cheie cu scorul de  
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1-3 ar trebui eliminate din texte, şi, în acelaşi timp să ne asigurăm 

că cel puțin 50% din cuvintele-cheie au un scor de calitate între 7 

şi 10. În cazul în care acest lucru este realizat, creativitatea poate fi 

lăsată să alerge liber în text, aceasta fiind prima recomandare a 

experților moderni în marketing și PR.  

 Sfaturile experților moderni în domeniu, fie că se numesc 

copywriter, artdirector, documentarist sau cercetător, trebuie să se 

înscrie în structura AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) 

atunci când se elaborează un text. Până la varianta finală a acestuia 

toate stadiile intermediare se bazează pe spontaneitate, 

originalitate și creativitate, dar și pe reguli stricte. Cercetarea 

continuă cu privire la modul de lucru al beneficiarilor, la atitudinea 

acestora și la stilurile manageriale adoptate, ajută la dezvoltarea 

unei bune înțelegeri a celor cărora li se adresează textul și permite 

redactarea lui cu mesaje punctuale.  

 Aflată în competiție cu mai tinerele surori în ale concepției 

creative (marketing, publishing, advertising etc.), scrierea de texte 

are la bază activități specifice care presupun generarea de concepte 

și idei creative pentru a împlini necesitățile de înțelegere ale 

beneficiarului, lucrul îndeaproape cu profesioniști în domeniul 

lingvistic și al comunicării pentru a forma un parteneriat productiv 

și creativ, producerea de schițe și variante intermediare și 

dezbaterea lor, precum și înțelegerea specificului activităților 

beneficiarului și a sectorului căruia îi este adresat mesajul sub 

forma textului.  

 Cu alte cuvinte, argumentul nostru teoretic nu poate defini 

textul perfect, dar vom şti ce este textul perfect atunci când îl vom 

vedea.  
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1
 

  

 În calitate de pompieri profesionişti, înţelegem de ce este 

nevoie să intrăm într-o clădire care arde pentru a salva o viaţă sau 

a reduce dauna bunurilor. Dintr-o altă perspectivă, înţelegem şi 

faptul că, în ciuda antrenamentului, experienţei şi performanţelor 

tehnologiei, toate acestea nu pot fi de ajuns pentru a supravieţui 

pericolelor unui incendiu. Cu toate că am observat şi studiat 

dinamica focului în diverse situaţii, întotdeauna va exista un 

element neaşteptat: acoperişul se poate prăbuşi, zidurile cedează, 

iar unele intervenţii te lasă fără oxigen în butelie. Să nu uităm nici 

expunerea la temperaturi ridicate, probleme de comunicare şi 

obstacole în întuneric, toate ne solicită să ne depăşim limitele. 

Toate acestea arată că focul nu este o rutină, ci are o dinamică 

proprie şi cere, de la profesionistul care intervine, o înţelegere pe 

măsura provocării. 

 Cum poate modela şi obţine însă unitatea un asemenea 

profesionist? Odată educat şi pregătit, cum îşi pot pompierii 

dezvolta aptitudinile, dincolo de ceea ce li s-a predat teoretic? 

                                                 
1
 Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al 

Județului Galați. 
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Managementul obişnuit al unei firme cu greu se poate deghiza în 

haine potrivite unei asemenea situaţii, astfel încât mentoratul 

noilor angajaţi poate fi o soluţie viabilă. 

Originea cuvântului. Căutând etimologia cuvântului 

„mentoring”, ajungem la mitologia greacă, unde găsim, în poemul 

lui Homer, „Odiseea”, personajul numit Mentor, prieten al lui 

Odiseu şi sfătuitor al lui Telemah, având sensul de „sfătuitor 

înţelept”. Atena, deghizată în persoana lui Mentor, îl sfătuieşte pe 

fiul lui Odiseu să ţină piept peţitorilor Penelopei şi să afle care este 

soarta tatălui său. 

 Aplicarea modernă a termenului se identifică cu conceptul 

de „coaching”, o îndrumare prin însoţire, cu referire şi la 

pregătirea mentală. Din punct de vedere profesional, coachingul 

poate fi colectiv sau individual, în ultima situaţie având ca scop 

rezolvarea unor probleme, apoi dezvoltarea şi strategia pentru 

evoluţie. 

 

1. Importanţa pasiunii pentru meserie 

 Specialiștii
2
 arată că există o legătură directă între un 

mentor şi tânărul care îl adoptă ca model, datorită unor procese 

psihice care îi maturizează gândirea şi îl fac, odată pregătit, să 

evalueze corect situaţia în care se află pe timpul diverselor 

intervenţii. Factorul principal al importanţei cunoştinţelor 

transmise de un mentor experimentat este încrederea pe care o 

dobândesc cei aflaţi în tutelă, între ei şi faţă de tutore, apoi datorită 

                                                 
2
 Keith Simonton, „Age and Outstanding Achievement: What Do We Know 

After a Century of Research?” în Psychological Bulletin, vol. 104, nr. 2-1988, 

p. 259. Articolul poate fi consultat la adresa http://resources.emartin.net/blog/ 

docs/AgeAchievement.pdf. Consultat la 17.06.2017. Teoria acestuia este opusul 

behaviorismului, care constă în învăţarea prin obişnuinţă, repetare. 

http://resources.emartin.net/blog/%0bdocs/AgeAchievement.pdf
http://resources.emartin.net/blog/%0bdocs/AgeAchievement.pdf
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coeziunii transmise de mentor. Datorită acestei ambianţe care 

creează starea de încredere şi responsabilitatea muncii resimţită în 

preajma mentorului, are loc o ataşare emoţională faţă de locul de 

muncă, stabilizând astfel o forţă de muncă calificată. 

 Identitatea ocupaţională conferită pompierului este una din 

caracteristicile carierei; specializarea, poziţia ocupată, echipa în 

care lucrează ajung să facă parte din identitatea individului, care 

simte că face parte dintr-un tot şi percepe responsabilitatea 

implicării şi iniţiativei în diverse situaţii. Aici intervin valorile 

spirituale dobândite în perioada tutelei sau a uceniciei. 

 Considerate în ansamblu, istoria, lecţiile învăţate din 

intervenţii şi experienţa unor colegi pot fi vitale pentru întoarcerea 

în siguranţă acasă şi încheierea unei misiuni cu succes. Mentorii îşi 

pot împărtăși din experienţa lor, deopotrivă bună şi rea, cu elevii 

lor, chiar şi după ce au ieşit la pensie. Este dureros când un 

pompier cu o experienţă de 25-30 de ani se retrage şi turele de 

serviciu uită de el atunci când este cu adevărat nevoie: cum ar fi în 

instruirea noilor angajaţi; cunoştinţele sale nu mai sunt valorificate 

exact acolo unde este nevoie mai mult. Să nu echivalăm vârsta cu 

experienţa: există destui pompieri militari care nu au participat la 

multe incendii, nu au predat cunoştinţe colegilor şi nu au fost 

nevoiți să rezolve situaţii-limită. Deşi nimeni nu este perfect în 

ceea ce face, mentorii ar trebui să fie cei cu intervenţii multe în 

acest domeniu. 

 

2. Legislația. Ordinul care reglementează tutela în cadrul 

ISU Galați este OMAI nr. 177 din 18.11.2016 privind activitatea 

de management resurse umane în unitățile militare ale MAI. Între 

prevederile acestui ordin, se află prevăzută și exercitarea tutelei 

profesionale a cadrelor militare. 
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 Conform articolului 3, tutorele trebuie să aibă o experiență 

de cel puțin 2 ani de specialitate. Intervalul de timp pentru care se 

exercită tutela variază, conform art. 4, între trei și șase luni. 

 

3. Rolul mentorului  

 Prin Regulamente, comandantul unităţii conduce şi ne 

aşteptăm de la el să decidă, să dea ordine. În era comunicării şi 

informării, managementul nu se poate fonda strict pe ierarhie şi pe 

ordinele date. Astfel, putem considera o trecere de la leadership-ul 

care impune, la cel care dă soluţii. De exemplu, comandantul poate 

fi un coordonator de resurse atunci când promovează un şef de tură 

capabil, adică un profesionist experimentat, un atent responsabil al 

procesului relaţional al subordonaţilor şi un promotor al iniţiativei 

acestora. Mai mult decât manager, comandantul devine lider când 

reuşeşte să construiască o viziune împreună cu ceilalţi şefi de 

birouri şi subordonaţi.
3
  

 P. Marinescu observă că există mai multe stadii în carieră; 

între acestea, notează explorarea, stabilizarea, avansarea, 

menţinerea şi apoi finalul carierei. În acest timp, profesionistul îşi 

descoperă şi dezvoltă talente, abilităţi, interese, valori. Câteva din 

elementele importante în această perioadă sunt: reţeaua socială, 

mentorul, discipolul.
4
 

 Reţeaua socială este grupul de colegi care oferă „feedback” 

şi informaţii generale despre specificul muncii pompierilor şi 

activităţii. Mentorul este deseori o persoană experimentată din 

organizaţie şi care joacă un rol important pentru cel af1at la 

                                                 
3
 Vincent Lenhardt, Les responsables porteurs de sens, ediţia a II-a, Insep 

Éditions, 2002. 
4
 http://isop.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2016/07/management_general.pdf. 

Consultat la 10.06.2017. 

http://isop.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2016/07/management_general.pdf
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începuturile carierei. Mentorul este persoana competentă nu numai 

în ceea ce priveşte conţinutul activităţii, dar înţelegând mai mult, 

având o viziune de ansamblu, şi având calităţile personale 

necesare, poate transfera ştiinţa de a face lucrurile către cineva mai 

tânăr. Nu este vorba numai de a-i rezolva sarcinile şi de a-l ajuta; 

ci de a-l învăţa să facă acest lucru singur, gândind critic. Mentorul 

constituie un model pentru discipol. Pentru a fi mentor sunt 

necesare calităţi personale rare; acest proces de învăţare, de 

transfer de „know-how” are loc într-un mod natural, preferabil 

printr-un transfer emoţional care să pornească din partea 

ucenicului, el fiind cel care iniţiază, faţă de un anumit mentor, 

nevoia receptării de cunoştinţe corecte. 

 

4. Cele patru faze ale mentoratului
5
 

Iniţierea: Relaţia mentor-discipol poate fi iniţiată din 

ambele părţi şi este normal să fie exprimate anumite aşteptări, de 

ordin cognitive şi comportamental – nu prin prisma acordării unor 

recompense nemeritate. Cei doi pot lucra împreună iniţial la un 

proiect sau o sarcină, atâta timp cât elevul arată că doreşte să 

înveţe şi îndeplineşte partea sa. 

 Sarcinile pe care mentorul le dă discipolului îl pot ajuta pe 

acesta să-şi dezvolte anumite abilităţi şi valori în relaţie cu 

specificul muncii de intervenţie. 

Dezvoltarea: Ambele părţi au de câştigat din acest schimb 

de informaţii, iar aceste interacţiuni pot lua forma unei prietenii. 

Mentorul sugerează strategii de lucru şi indică punctele tari/slabe 

                                                 
5
 William H. Holley; Kenneth M. Jennings, Personnel/Human Resource 

Management – Contributions and Activities, ediţia a II-a, New York, The 

Dryden Press, 1987. 
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ale performanţelor discipolului, un rol deosebit putând avea 

colaborarea cu psihologul unității, conform articolul 11 din 

legislația menționată. 

Desprinderea: Una din schimbările importante care 

trebuie să aibă loc în această relaţie, constă în dorinţa elevului de a 

îndeplini anumite sarcini singur. Cea mai importantă parte a 

cunoştinţelor transmise de mentor poate fi motivaţia, pusă în 

practică prin stimularea iniţiativei şi dragostea pentru meserie, nu 

prin corectarea în faţa formaţiei sau ameninţări. 

Identitatea personală: Odată cu încheierea perioadei de 

tutelă, cei doi trebuie să rămână colegi şi prieteni. Elevul arată că 

şi-a încheiat perioada de învăţare, iar mentorul trebuie să certifice 

că acesta a dobândit un nivel de cunoaştere şi experienţă.  

Atunci când cei doi aleg să ducă relaţia de colaborare 

dincolo de perioada de tutelă, a avut loc un proces de învăţare 

esenţial, şi anume predarea prin exemplul personal. 

 Sentimentul satisfacţiei unei misiuni încheiate cu succes 

depinde de felul de a fi, de a gândi, de a concepe rostul și valorile 

vieţii de către fiecare militar în parte. Din aceste motive, 

comandantul unităţii îşi poate construi o adevărată structură a 

motivaţiei pozitive care să ofere fiecărui subordonat în parte tipul 

de motivaţie la care este sensibil, sau să îl stimuleze în activităţi în 

care se observă că are iniţiativă. 

 

5. Cum poate sprijini mentorul, dezvoltarea unui 

pompier? 

Conform articolului 6 din OMAI nr. 177 din 2016, tutorele 

îndrumă persoana tutelată în procesul de studiu și explică 

efectuarea activității de serviciu; un aspect important: tutorele 

desfășoară activități de serviciu cu rol demonstrativ; îndrumă și 
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verifică persoana tutelată în îndeplinirea atribuțiilor primite; 

întocmește raportul privind integrarea socioprofesională a 

persoanei tutelate. 

 În toate aceste atribuții, tutorele nu este o dădacă 

permanentă, ci oferă îndrumare în executarea eficientă a sarcinilor, 

fapt care poate include vizionarea unor intervenţii filmate de 

Compartimentul Informare și Relații Publice şi a unor informaţii 

scrise, dar şi cu ajutorul celorlalţi colegi pentru activitățile 

demonstrative, facilitând lucrul în echipă. 

Articolul 10 din OMAI nr. 177 prevede o testare lunară a 

cunoștințelor. Evaluarea activității are loc pe baza întocmirii unui 

raport, un referat și testele lunare, conform Anexelor 16 și 17 din 

Ordinul menționat. În cazul nereuşitelor, tutorele trebuie să îl 

încurajeze moral pe elev pentru a-i oferi acestuia sentimentul 

satisfacției. În cazul sarcinilor efectuate cu succes, tutorele acordă 

tot meritul strădaniei elevului, dar când consideră de cuviință, 

menționează necesitatea prelungirii perioadei de tutelă. 

 

Concluzii 

Mentorul este un antrenor, un sfătuitor, avocat şi chiar 

prieten al persoanei tutelate. Mentorul nu ar trebui să pună accent 

pe statutul de şef al unui subordonat. În cadrul unităţilor militare, 

metodele informale de învăţare pot avea o eficienţă crescută atunci 

când cadrele militare colaborează pentru a-şi îmbunătăţi 

performanţele. Aceasta însă presupune ca, pe lângă cadrele 

militare active, în rolul de model sau tutore să fie solicitate și 

cadrele militare în rezervă, cunoscute pentru experiența și 

vechimea lor, mai ales în domeniul situațiilor de urgență, unde 

dinamica situațiilor presupune o pregătire fizică și mentală 

permanentă. 
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 Mentorul este mai mult decât persoana care îţi face turul 

instituţiei şi te propulsează în carieră, este omul care te ajută să îţi 

iubeşti munca, să o faci responsabil, în echipă şi datorită lui o faci 

supravieţuind şi perfecţionându-te. 

Una din problemele pe care le pune activitatea în această 

poziție este falsificarea mentoratului. Mentorul, care poate fi șeful 

de tură deseori, discriminează în alegerile și acțiunile sale, prin 

lipsa de transparență decizională. Faptul duce la crearea de 

grupulețe în fiecare tură, centre de interes care deviază atenția 

conducerii de la probleme reale care rămân nesoluționate și 

generează conflicte în timp. De exemplu, una din probleme este 

super-specializarea unor cadre militare care dovedesc competențe 

practice și ajută în numeroase probleme, prin trimiterea aceluiași 

om la cursuri de fiecare dată când există o solicitare. Vorbim, 

astfel despre imaginea stereotipă a pompierilor buni la toate: doar 

de dragul imaginii, acest efort nu poate fi de durată. Unul din 

principalele semne în cazul falsificării mentoratului este 

înregistrarea unui număr ridicat de plângeri din partea cadrelor 

unității, iar soluția poate fi rotația șefilor de tură. 
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ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR DE POLIŢIE  

PE LINIE DE PROTECŢIE CIVILĂ 

 

Inspector principal de poliție Roxana-Dumitrița PETRESCU 

Centrul Operațional 

Inspectoratul General al Poliției Române  

 
Protecţia civilă este o componentă a sistemului securităţii 

naţionale şi reprezintă un ansamblu integrat de activităţi specifice, 

măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter 

umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi 

realizate, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor survenite în 

urma producerii dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi 

mediului împotriva efectelor negative apărute în cazul situaţiilor 

excepționale sau conflictelor armate, precum şi înlăturării imediate 

a urmărilor acestora, concomitent cu asigurarea condiţiilor 

necesare supravieţuirii persoanelor afectate. 

Activitatea de protecţie civilă este de interes naţional, 

având caracter permanent şi se bazează pe îndeplinirea obligaţiilor 

ce revin autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, 

celorlalte persoane juridice şi fizice cu atribuţii în domeniul de 

referinţă. 

În organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de 

intervenţie în situaţii de protecţie civilă, structurile de poliţie 

aplică următoarele principii de bază: 

– prevenirea şi limitarea efectelor situaţiilor de protecţie 

civilă; 

– prioritatea protecţiei şi salvării persoanelor; 
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– asumarea responsabilităţii gestionării situaţiilor de 

protecţie civilă; 

– organizarea şi menţinerea permanentă a cooperării cu 

structurile specializate din MAI, MApN sau ale altor instituţii cu 

atribuţii în domeniu; 

– transparenţa activităţilor desfăşurate pentru gestionarea 

situaţiilor create, astfel încât acestea să nu conducă la agravarea 

efectelor produse; 

– continuitatea şi răspunsul gradual în gestionarea 

situaţiilor; 

– operativitatea, conlucrarea activă şi subordonarea 

ierarhică şi operaţională a structurilor de poliţie; 

– corelarea cerinţelor cu resursele; 

– conducerea unitară a acţiunilor de intervenţie. 

Misiunile pe care le execută structurile de poliţie, în cadrul 

intervenţiei, sunt: 

– specifice; 

– comune. 

 

MISIUNI SPECIFICE: 

– stabilirea şi comunicarea, prin efectivele aflate în 

serviciu, a primelor date şi informaţii privind efectele situaţiilor de 

protecţie civilă produse în zona de competenţă; 

– evaluarea posibilităţii de producere a efectelor secundare 

în zona afectată şi transmiterea datelor şi informaţiilor către 

autorităţile competente; 

– stabilirea şi comunicarea căilor de acces în zona afectată 

ce pot fi utilizate de structurile specializate de intervenţie; 

– aplicarea măsurilor de interzicere a circulaţiei în zonele 

afectate şi dirijarea acesteia pe alte rute; 
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– izolarea preliminară a zonei afectate şi devierea 

circulaţiei autovehiculelor şi persoanelor, în scopul diminuării 

pierderilor complementare; 

– cercetarea cauzelor care au generat situaţia de protecţie 

civilă, prin structurile specializate; 

– intensificarea măsurilor de menţinere a ordinii publice, a 

celor de combatere a infracţiunilor şi altor fapte antisociale; 

– supravegherea încetării activităţilor publice, în cazul 

atacului din aer şi în alte situaţii când s-a hotărât aceasta şi 

respectarea măsurilor de protecţie specifice; 

– sprijinirea activităţii de evidenţă a populaţiei care se 

evacuează şi organizarea acţiunilor de pază a bunurilor private şi 

publice, în raioanele afectate şi în cele unde se execută evacuarea; 

– participarea la identificarea victimelor şi stabilirea 

situaţiei persoanelor dispărute; 

– participarea la mobilizarea populaţiei apte de muncă, a 

mijloacelor de transport şi tehnice, în vederea folosirii lor la 

acţiunile de intervenţie. 
 

MISIUNI COMUNE: 

– în locurile de dispunere; 

– în sprijinul populaţiei, la solicitarea autorităţilor 

administraţiei publice locale. 
 

În locurile de dispunere: 

– salvarea persoanelor surprinse şi afectate de dezastru sau 

de atacul din aer şi acordarea primului ajutor; 

– decontaminarea personalului, documentelor din Fondul 

Arhivistic Naţional, tehnicii, echipamentului, instalaţiilor, 

terenului şi clădirilor, în cooperare cu formaţiunile specializate ale 

serviciilor publice comunitare profesioniste pentru situaţii de 

urgenţă; 
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– evacuarea personalului, documentelor din Fondul 

Arhivistic Naţional şi a bunurilor materiale din locurile unde 

aceasta se impune; 

– refacerea şi repunerea în funcţiune a tehnicii, 

adăposturilor şi instalaţiilor avariate. 
 

În sprijinul populaţiei, la solicitarea autorităţilor 

administraţiei publice locale: 

– monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum 

şi a efectelor acestora; 

– participarea la determinarea şi evaluarea efectelor 

situaţiilor de protecţie civilă; 

– informarea, înştiinţarea şi avertizarea populaţiei în zonele 

în care nu există instalate mijloace specializate sau acestea nu sunt 

în stare operativă de funcţionare; 

– participarea la acţiuni de căutare şi salvare a persoanelor; 

– participarea la evacuarea populaţiei şi bunurilor materiale 

ale acesteia; 

– menţinerea ordinii publice. 

 

Personalul structurilor de poliţie afectate, luând cunoştinţă 

despre producerea unor dezastre, precum şi despre alte situaţii 

deosebite, este obligat să se prezinte, în cel mai scurt timp posibil, 

la sediul unităţii, fără a aştepta altă înştiinţare şi să treacă la 

îndeplinirea misiunilor şi sarcinilor ce îi revin, potrivit planurilor 

întocmite în acest scop. 

 

MODUL DE ACŢIUNE A POLIŢISTULUI AFLAT ÎN 

STRADĂ 

a) În prima fază, misiunea celui mai apropiat poliţist de 

locul evenimentului (ordine publică, poliţie rutieră, poliţie de 
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proximitate etc.) se va focaliza pe executarea următoarelor 

acţiuni: 

– transmite prin mijloace specifice, personalului de 

serviciu din unitatea de poliţie din care face parte, primele date şi 

informaţii cu privire la situaţia apărută (informare preliminară); 

– aplică măsuri temporare de restricţie a circulaţiei în 

zonele afectate, precum şi în zonele limitrofe acestora, în scopul 

prevenirii unor accidente sau blocaje; totodată, delimitează şi 

marchează cu bandă avertizoare locul incidentului, interzicând 

accesul tuturor persoanelor, cu excepţia unităţilor de intervenţie; 

– asigură fluidizarea traficului rutier şi pietonal, aplică 

măsuri de fluidizare, cu prioritate pe traseele destinate echipelor de 

intervenţie; 

– acordă sprijin echipelor de intervenţie în acţiunile de 

salvare a oamenilor, animalelor şi bunurilor aflate în pericol; 

– asigură menţinerea ordinii publice în zonele afectate şi 

intensifică măsurile de prevenire şi combatere a infracţiunilor și 

altor fapte antisociale. 

b) În faza a doua, poliţiştii vor desfăşura următoarele 

activităţi: 

– participă la identificarea victimelor şi stabilirea situaţiei 

persoanelor dispărute (dacă este cazul); 

– participă, alături de celelalte structuri din cadrul MAI, la 

adoptarea unor măsuri pentru revenirea la starea de normalitate, în 

zona afectată; 

– intensifică măsurile de combatere a elementelor 

turbulente şi acţionează pentru prevenirea panicii în rândul 

populaţiei; 

– participă la mobilizarea populaţiei apte de muncă şi a 

mijloacelor de transport, în vederea folosirii lor la acţiunile de 

intervenţie; 
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– participă la amenajarea locurilor de primire şi cazare a 

sinistraţilor (dacă este cazul); 

– întăresc paza sediilor proprii şi a obiectivelor date în 

competenţă. 

 

În funcţie de natura, amploarea şi locul producerii 

dezastrelor, acţiunile de intervenţie se organizează pentru 

următoarele situaţii: 

– accidente nucleare; 

– accidente chimice, explozii şi incendii de mari proporţii; 

– inundaţii de mari proporţii produse în aval de construcţii 

hidrotehnice; 

– fenomene meteo periculoase – înzăpeziri şi inundaţii; 

– cutremure de intensitate mare; 

– alunecări mari de teren. 

Intervenţia operativă pentru limitarea şi înlăturarea 

efectelor unor evenimente cu urmări deosebit de grave se 

organizează şi în următoarele situaţii: accidente biologice – agenţi 

bacteriologici, avarii la conducte magistrale, accidente majore pe 

căile de comunicaţii, accidente majore la utilaje şi instalaţii 

tehnologice periculoase, căderi de obiecte cosmice, accidente 

majore şi avarii mari la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii. 
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FORȚA AUTORITĂȚII 

OBEDIENȚA 

 

Subinspector de poliție Cristina FRONEA  

Subinspector de poliție Raluca TĂRBĂȘAN  

Direcția Investigații Criminale, IGPR 

 

Deseori, în contextul social actual, se fac cunoscute 

situațiile în care un funcționar modest este acuzat de infracțiuni 

comise la locul de muncă. Tendința naturală a omului este să 

judece și să condamne fărădelegea. La o privire mai atentă, se 

descoperă că funcționarul a respectat ordinul autorității legitime 

(șef ierarhic, conducerea instituției). Faptul că s-a supus unui ordin 

indiferent de consecințe se numește obediență. Obediența implică 

subiectul „X” care îi comandă subiectului  „Y” să acționeze asupra 

subiectului „Z”. Altfel spus, triada Autoritate – Executant – 

Victimă. 

Obediența presupune o relație comportamentală în care 

cineva îi face unei persoane, ceea ce altă persoană îi cere să facă. 

Termenul „obediență” articulează mai multe variații situaționale, 

de exemplu obediența unui copil față de profesor are alte implicații 

față de ceea ce înseamnă obediența la locul de muncă. Însă, în 

termeni interpersonali se angrenează o relație de dominare – 

subordonare în situația dintre  „X” și „Y”, ori implică un element 

ierarhic în această tranzacție. 

În limbajul curent se utilizează termenii de conformism și 

cooperare în loc de obediență. Se remarcă necesitatea clarificării 

acestor termeni, pentru o mai bună înțelegere a termenului 

„obediență”. 
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Conformismul este utilizat în psihologia socială și se referă 

la a imita valorile și acțiunile altor persoane, atunci când nu există 

o cerere explicită în acest sens. Conformismul are caracter 

voluntar. 

Cooperarea presupune că „X” este în acord cu „Y” într-o 

situație și înțelege relația dintre acțiunea sa comportamentală și 

consecințele acesteia.  

Obediența se manifestă involuntar, atunci când omul se 

încrede în legitimitatea unei autorități externe. Influența este 

exercitată de o persoană aflată într-o poziție ierarhic superioară sau 

este percepută ca având atribute deosebite în domeniul său de 

acțiune. „Figura de autoritate” va observa dacă Executantul 

îndeplinește ordinul. Atunci când există dubii, autoritatea exercită 

presiune și înăbușe orice manifestare a independenței. Situația va 

deveni și mai constrângătoare. 

În starea de autonomie executantul acționează în 

conformitate cu propria voință, independent de ceilalți și are 

responsabilitatea acțiunilor sale. Starea de autonomie implică 

parcursul situației după codul moral al executantului și 

comportamentul ce decurge din acesta. 

Executantul se va simți constrâns moral. Constrângerea 

morală apare ca o stare de disconfort atunci când persoana are un 

comporament care nu este în concordanță cu opinia sa despre bine 

și rău. În acest caz, pentru evitarea distresului, se vor utiliza 

mecanisme de apărare pentru a duce la îndeplinire ordinul. Cel mai 

des întâlnit mecanism de apărare în aceste cazuri este negarea, 

adică rejecția ideii că ceea ce am făcut este rău. 

În cazurile de obediență distructivă se manifestă disonanță 

cognitivă. Disonanța cognitivă este o stare de tensiune  care apare 

de fiecare dată când avem în același timp două opinii care se neagă 

și din această cauză sunt generatoare de stres. Starea de disconfort 

apare atunci când indivizii își observă incongruența între atitudine 

și comportament. 
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Teoria Stării de Agent – Stanley Milgram (1974) 

Stanley Milgram a fost un psiholog american specialist în 

psihologie socială, foarte cunoscut pentru controversatele sale 

experimente în stabilirea factorilor ce conduc la starea de 

obediență. Evenimentele de la Holocaust l-au inspirat în 

dezvoltarea teoriei sale și în realizarea experimentelor.  

Conform lui Milgram, „esența obedienței constă în faptul 

că persoana ajunge să se vadă ca pe un instrument care 

îndeplinește dorințele altcuiva și, astfel, nu se mai percepe ca fiind 

responsabil pentru acțiuniile lui. Odată ce acest punct de vedere 

critic produce schimbare în persoană, toate caracteristicile 

esențiale ale obedienței vor decurge”! 

Întrebarea de la care s-a pus în mișcare descoperirea 

procesului de intrare sub umbrela obedinței a fost: „Ce îi face pe 

oameni să se supună orbește, fără niciun fel de reconsiderare 

morală? Acest lucru se poate întâmpla oriunde în lume?”  

Răspunsul constă în următoarele fapte: 

 Faimosul său experiment a demonstrat că 65% dintre 

participanți au urmat ordinele  de a administra șocuri electrice, de 

până la 450 V, altor oameni. Milgram a explicat că participanții au 

intrat în „starea de agent” atunci când au fost conduși de o 

persoană pe care au perceput-o ca pe o autoritate legitimă. 

 În această stare „instrumentală”, individul rămâne 

obedient față de ordinele venite „de sus”. În această poziție 

conștiința intră într-o stare latentă, ceea ce determină individul să 

nu intervină și să nu exprime o părere diferită, care ar putea 

interfera cu împlinirea ordinelor. Starea de agent diminuează 

simțul propriei persoane și al responsabilității, până la statutul de 

simplu instrument de realizare a dorințelor unei autorități 

superioare. 

 Atunci când oamenii nu se află în prezența unei figuri 

cu autoritate, aceștia sunt în stare să se comporte independent și au 
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un grad  ridicat de responsabilitate pentru consecințele ce decurg 

din comportamentul lor. 

 Oamenii comit acte de obediență distructivă atunci 

când percep o persoană cu autoritate, se face trecerea la starea de 

agent, se simt constrânși moral și manifestă distres atunci când 

comportamentul interferează cu credințele de bine și de rău. 
 

 
 

Fig. 1. – Teoria Stării de Agent 

 

Constrângerea morală este o caracteristică distinctă a 

Teoriei Stării de Agent, dar ridică și o obiecție importantă. În 

studiile lui Milgram se observă manifestări ale constrângerii 

morale la subiecții care au fost obedienți și nu se manifestă la cei 

care nu au fost obedienți. Teoria aceasta a sugerat că starea de 

agent funcționează ca o eschivare din constrângerea morală. 
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Teoria și experimentele lui Stanley Milgram ne oferă o 

perspectivă a motivelor de bază, conductoare către un 

comportament obedient. Oamenii sunt obedienți în fața autorității 

pentru că este o parte integrantă a societății, oferind o organizare 

socială și o ordine în relațiile interpersonale, dar toate acestea sunt 

recomandate cu respectarea codului moral și, în special, a 

legalității. 
 

Cele cinci forme de putere și influența lor asupra 

obedienței 

Una dintre cele mai importante teorii ale puterii a fost 

descrisă de Bertram Raven și John French (1959) în lucrarea 

„Studies in Social Power”. Raven a identificat cinci tipuri de putere: 

 

 

Fig. 2 – Tipuri de putere 

Când se are în vedere starea de obediență a persoanei, 

aceasta se consideră în relație cu figura autorității. Se rezumă 

practic la percepția celui care trebuie să fie obedient, față de cel 
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care ordonă. Prin rolurile sociale avute, fiecare om este învestit, 

mai mult sau mai puțin, cu putere. 

Oamenii se vor supune celor care dețin puterea provenită 

din una din sursele de mai sus. Rolurile sociale și puterea provin 

din conținutul lor, sunt învățate prin interacțiunea cu o societate 

care atribuie roluri și apoi întărește apariția comportamentelor 

așteptate. 

Puterea aduce beneficii celor care o au. În comparație cu 

cei care au mai puțină putere, cei care au mai multă o exercită 

asupra celorlați cu mai multă încredere în sine, absorbiți de 

oportunitățile potențiale din mediu. De asemenea, sunt mai activi 

în îndeplinirea scopurilor pe care și le propun. Atunci când puterea 

este prea multă și pentru deținător și pentru cel asupra căruia o 

exercită, ea devine periculoasă. Fenomenul de obediență rezultă 

din utilizarea în exces sau în mod greșit a acestei puteri. Relevante 

în acest sens sunt și rezultatele obținute de Philip Zimbardo în 

cadrul experimentului închisorii Stanford www.prisonexp.org. 

Atribuirea unui rol social învestit cu putere coercitivă a condus la 

utilizarea puterii chiar și atunci când nu era necesar pentru 

întreținerea obedienței. Mediul a fost viciat de corectările agresive 

bazate pe putere, atât pentru autoritate, cât și pentru obedient. 

Oamenii deținatori ai puterii controlează comportamentul 

celorlalți. Zimbardo afirmă: „human behavior is more influenced 

by things outside of us than inside”
1
. Semnificația afirmației este 

următoarea: în ciuda moralității noastre, a credințelor religioase și 

a faptului că oamenii pot fi buni sunt circumstanțe care ne 

copleșesc și putem să facem lucruri de care nu ne credeam 

capabili.  

                                                 
1
  „Comportamentul uman este mai influențat de ceea ce este în afara noastră, 

decât de ceea ce este înăuntru”. 
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Perspectiva de ansamblu este următoarea: percepția asupra 

a ceea ce considerăm a fi o figură cu autoritate și o situație 

considerată ca potrivită pentru a fi obedienți, conduce la ideea că 

există o cerință obligatorie în a respecta și a fi supuși autorității. 

Astfel, apare și tendința de a persista în realizarea ordinelor. Prin 

educație se formează conștiința consecințelor acțiunii, atât psihice, 

cât și sociale, prin neascultare. Așadar, oamenii se vor supune ideii 

că relația lor cu societatea va fi fragmentată și cuprinsă de conflict, 

imaginea de sine va fi afectată și că nu vor mai primi ceea ce 

trebuie să primească. Se condensează totul în dorința de a menține 

un echilibru și o coeziune a relațiilor, de respectare a dinamicii 

ierarhice. 

Fenomenul obedienței este des întâlnit într-o diversitate 

de infracțiuni. Pentru o mai bună înțelegere a teoriilor, se poate 

susține că Instigatorul într-o infracțiune este perceput ca Autoritate 

legitimă, iar Complicele este Executantul. Diferența de statut între 

cei doi va conduce la gradul de influență exercitat. Având în 

vedere că există așa-zisele „săgeți”, care execută ordinele șefilor 

pe care, poate, nici nu i-au cunoscut vreodată, sau fetele care ajung 

să practice prostituția, intrând într-o stare de obediență patologică 

(se desprind de codul lor moral și devin un instrument cu ajutorul 

căruia „șefii lor” fac bani), se constată necesitatea considerării 

acestui fenomen ca determinant pentru parcursul vieții unui om.  
 

Prezentarea experimentului Milgram 

Fenomenul obedienței a fost pentru prima dată teoretizat de 

Stanley Milgram, care a încercat să identifice mecanismul prin 

care oameni obișnuiți s-au transformat „peste noapte” în naziști 

înverșunați împotriva evreilor, ducând o luptă continuuă pentru 

eradicarea acestora, fiind capabili de acte abominabile. Deși aprig 

contestat, la început, din cauza problemelor legate de etica 

studiului întreprins de el, dar și a rezultatelor șocante, cercetarea 
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lui Milgram a fost replicată de foarte multe ori, în regiuni și 

perioade de timp diferite, concluzia fiind aceeași.  

Studiul condus de acesta este pe cât de simplu, pe atât de 

cuprinzător din punct de vedere al informațiilor relevate. Studiul 

are loc în 1961, după procesul lui Adolf Eichmann, cel care a 

organizat și implementat „Soluția Finală”
2
.  

Subiecții experiementului inițial sunt recrutați printr-un 

anunț în ziar, în care era precizat faptul că fiecare persoană va 

primi 4$ pentru participarea la un studiu privind capacitatea de 

memorare. Se căutau doar bărbați cu vârste între 20 și 50 de ani. 

Ocupațiile acestora nu a fost un criteriu de departajare; din contră, 

cercetătorii s-au axat pe cuprinderea unei plaje cât mai mari de 

profesii, de la muncitori necalificați, la vânzători sau oameni de 

afaceri. La sosirea în laborator, subiecții erau întâmpinați de 

cercetător, care avea o aparență de seriozitate, purtând halat alb și 

cravată, manifestând o atitudine impasibilă.  
 

 
Sursă: www.simplypsychology.org/milgram.html 

 

Subiectul, în urma trucării unei trageri la sorți, ajungea 

întotdeauna să joace rolul „profesorului” care trebuia să aplice o 

                                                 
2
 „Soluția finală” se referă la planul germano-nazist de executare a genocidului 

sistematic împotriva evreilor europeni în timpul celui de-al Doilea Război 

Mondial. Punerea în practică a „soluției finale” a dus la Holocaust. 

http://www.simplypsychology.org/milgram.html
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pedeapsă „elevului” (acesta fiind complicele experimentatorului), 

care avea de îndeplinit o sarcină de memorare. Elevul era instruit 

să greșească 3 răspunsuri din 4. La fiecare „greșeală”, profesorul 

trebuia să aplice un șoc electric elevului care era în altă cameră, 

aceștia neputând comunica verbal. Elevul își făcea cunoscut 

răspunsul prin apăsarea unui buton de pe pupitrul său, care genera 

un semnal luminos în camera în care era profesorul. Sarcina 

profesorului era ca, la fiecare răspuns greșit, să aplice șocuri 

electrice pornind de la 15V, până la 450V. Pe măsură ce elevul 

continua să „greșească”, profesorul trebuia să aplice șocuri mai 

mari cu 15V, de fiecare dată. Pe pupitrul său erau 30 de 

comutatoare, cu o creștere de 15V de la un comutator la altul, de la 

stânga la dreapta. De asemenea, mai erau alte 9 comutatoare, 

primele 7 fiind notate cu șoc ușor, șoc moderat, șoc foarte 

puternic, șoc intens, șoc extrem de intens, pericol, șoc sever, iar 

ultimele două comutatoare erau notate cu XXX. Bineînțeles că, în 

realitate, elevul nu primea acele șocuri electrice. 

 

 
Sursă: www.thesituationist.wordpress.com/tag/ 

stanley-milgram/ 

Rezultatele au fost uimitoare, în sensul în care 65% dintre 

participanți (echivalând cu 26 din cei 40 de subiecți) au fost 
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obedienți, adică au aplicat absolut toate șocurile!!! Tensiunea 

nervoasă a „profesorilor” a fost raportată de către Milgram, care a 

făcut următoarele observații: „Subiecții transpirau, tremurau, se 

bâlbâiau, își mușcau buzele, gemeau și își înfingeau unghiile în 

carne [...] Un semn de tensiune l-a constituit apariția repetată a 

unor accese de râs nervos. Râsul părea complet deplasat [...]  

Într-unul din cazuri, accesul de râs nervos a fost atât de violent și 

convulsiv, încât a trebuit oprit experimentul (Milgram, 1963,  

pag. 376). Tendința de renunțare a participanților era anulată de 

cercetător prin îndemnuri precum: Vă rog să continuați. 

Experimentul cere să continuați. Este esențial să continuați. Nu 

aveți de ales, trebuie să continuați. Tonul experimentatorului era 

ferm, dar nu nepoliticos. Este curios cum câteva fraze foarte 

simple au putut avea un efect atât de mare, conducând spre 

manifestarea unor comportamente care la nivel social sunt 

blamate. În fapt, cele 4 fraze cumulate cu aparența de seriozitate a 

cercetătorului îmbrăcat în halat alb reprezintă, practic, o 

operaționalizare a autorității.  

Simpla îmbrăcare a halatului alb este o manifestare a 

autorității, așa cum a fost dovedit și prin studiile întreprinse în 

spitale. În cadrul acestor cercetări s-a dovedit faptul că purtarea 

halatului alb de către doctor ajută la formarea unei imagini de 

„specialist”, facilitând astfel relația medic-pacient, aceștia din 

urmă devenind mai complianți la recomandările doctorului. 

Înainte de începerea propriu-zisă a experimentului, 

Milgram a cerut unor specialiști din domeniul psihologiei să facă 

predicții referitoare la comportamentele pe care le vor afișa 

participanții la studiu. Părerile acestora au fost aproape unitare, în 

sensul în care marea majoritare a apreciat că subiecții nu vor aplica 

șocul maxim de 450V. Astfel, discrepanța existentă între 
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practicieni și rezultatele efective ale experimentului a fost majoră. 

Este interesant de remarcat faptul că această părere unitară se 

formează în jurul unui cerc de specialiști cu vaste cunoștințe în 

domeniul cercetării aparatului psihic, fiind de așteptat ca la nivelul 

simțului comun această discrepanță să fie și mai mare.  

Inițial, Milgram a fost contestat pentru faptul că 

experimentul său s-a desfășurat la Universitatea Yale, sugerându-se 

faptul că prestanța universității a fost responsabilă pentru nivelul 

mare de obediență, ceea ce l-a determinat pe Milgram să schimbe 

locația, optând pentru una neutră. În acest caz, rata de obediență a 

scăzut cu 47,5%. Apoi a înlocuit și alte variabile, precum 

adoptarea unei ținute clasice, normale, în schimbul halatului alb de 

laborator al experimentatorului, observând scăderea numărului de 

subiecți obedienți cu 20%. De asemenea, prezența altor persoane 

care nu erau obediente față de autoritate a determinat o scădere a 

ratei de obediență cu 10% (McLeod, 2007, 

www.simplypsychology.org/milgram.html). 

Se observa astfel că acest fenomen, de supunere în fața 

autorității, apare doar în anumite condiții, dintre care cea mai 

importantă este perceperea „autorității” ca fiind cu adevărat o 

autoritate. 

Hofling (1966) a dorit să schimbe condițiile de laborator cu 

unele ce provin din viața reală și a gândit acest experiment în alt 

context. Astfel, studiul său s-a desfășurat într-un spital, iar 

participanții au fost 22 de asistente medicale. Acestea au primit un 

telefon de la un presupus „doctor” care le cerea să administreze 

unui pacient o doză de medicament dublă față de cea recomandată, 

deși ele aveau cunoștință de periculozitatea acestei doze. Dintre 

acestea, 21 de asistente s-au conformat cererii. Ulterior, Hofling a 

întrebat alte 22 de asistente medicale ce ar fi făcut în această 

situație, 21 dintre ele răspunzând că nu ar fi urmat ordinul. 

http://www.simplypsychology.org/milgram.html
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Cazuri de înșelăciuni asemănătoare celor precum „metoda 

accidentul”, „pomana regelui Cioabă”, „metoda premiului de la 

supermarket” au fost remarcate și în Statele Unite ale Americii, 

însă punctul culminant îl atinge un individ care se dădea drept 

ofițer de poliție. Acesta suna la anumite restaurante de tip fast-

food și îi cerea managerului să rețină într-o cameră un angajat 

suspect de furt și să îi facă percheziție corporală. „Ofițerul de 

poliție” motiva că nu poate veni un polițist să facă asta personal 

din cauza numărului mic de efective disponibile la acel moment, 

astfel că managerul era rugat să preia locul polițistului. Ultima 

farsă de acest fel, cunoscută sub denumirea de Mount Washington 

Scam, are loc în 2004 la un restaurant Mc'Donalds. Ca de obicei, 

individul sună și se recomandă ca fiind un ofițer de poliție, 

solicitând managerului să închidă una dintre angajate, în vârstă de 

18 ani la momentul respectiv, într-o cameră separată, sub 

suspiciunea de furt. Cererile „polițistului” cuprind dezbrăcarea 

fetei, punerea ei să sară și să bată din palme asemenea soldaților 

americani în stagiile de pregătire (jumping jack), așezarea în poala 

lui și sărutarea acestuia culminând cu sex oral. Bineînțeles că fata 

refuză, însă este amenințată prin telefon că dacă nu face aceste 

lucruri va fi mai rău. Managerul se supune tuturor cerințelor 

„polițistului” și obligă angajata să facă ce i se spune. După trei ore 

și jumătate, cineva intră în cameră și pune capăt „jocului”. Trezit 

ulterior ca dintr-un vis, managerul de restaurant declară că a făcut 

un lucru foarte rău. După acest episod, fata de 18 ani dezvoltă o 

tulburare de tip stres posttraumatic și se află în incapacitate de a 

mai da admiterea la Facultatea de Medicină, pentru care se 

pregătea. Cazul este cu atât mai șocant având în vedere că acest tip 

de farse s-au desfășurat pe parcursul a 10 ani. Este uimitor cum 

sub tutela autorității, reprezentată în acest caz de instituția poliției, 
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s-a reușit atingerea unui prag atât de ridicat de supunere, mai ales 

dacă luăm în considerare faptul că întotdeauna  relația dintre 

Autoritate (farsor) și Executant (manager) a fost mediată prin 

telefon. Aceste episoade au fost sursă de insipirație pentru filmul 

Compliance apărut în 2012, care, practic, transpune în imagini 

fenomenul de obediență. 

Acest fenomen a avut un impact social întrucât a reușit să 

explice, cel puțin la nivel teoretic, comportamentul naziștilor față 

de evrei. În acest sens, se remarcă mărturia lui Franz Strangl 
3
, sub 

comanda căruia au murit aproximativ 900.000 de evrei, la 

Treblinka. La procesul său din 1967, acesta se apără declarând că 

doar s-a supus ordinelor și că el personal nu a omorât pe nimeni. 

De asemenea, se consideră un fel de administrator, iar dedicarea 

de care a dat dovadă în munca sa (a devenit cunoscut ca fiind cel 

mai bun comandant din Polonia) nu are nicio legătură cu 

idelologia nazistă sau cu ura sa față de evrei.   

Thomas Blass, autorul biografiei lui Milgram, intitulată 

The Man who Shocked the World și cel care a revizuit toată munca 

lui Milgram și implicațiile sociale pe care le-a avut dezvăluirea 

rezultatelor experimentului, a concluzionat că după 40 de ani de la 

prima publicare a studiului, rezultatele sunt aceleași, fenomenul 

fiind trans-generațional. Acest aspect intră în contradicție cu 

impresia generală actuală referitoare la faptul că astăzi oamenii 

trăiesc într-o societate liberă, care le oferă posibilitatea de decizie 

liberă. Din acest motiv, este importantă cunoașterea fenomenului 

și a mecanismelor prin care se produce, pentru a evita unele 

implicații în situații care nu fac cinste nici indivizilor, nici 

societății, în general. 

                                                 
3
 www.historylearningsite.co.uk  

http://www.historylearningsite.co.uk/
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Fiind contraintuitive, rezultatele studiului lui Milgram au  

șocat atât lumea academică, precum și publicul larg. Aceste 

rezultate sunt cu atât mai greu de acceptat cu cât ele relevă o parte 

mai puțin plăcută a personalității umane, care poate ieși la iveală 

atunci când contextul este potrivit. 

Relevantă, în acest sens și ca o concluzie, deși oamenii pot 

fi niște marionete controlate de societate, aceste marionete au 

percepție și conștiință ca premise în câștigarea libertății. Se admite 

necesitatea obedineței în societate însă fără a absolvi cetățenii de 

orice tip de responsabilitate.  
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MOTIVAREA PERSONALULUI 

 

Comisar-șef de poliție Mariana AMBROZI 

Institutul de Studii pentru Ordine Publică 

 

Conform Dicționarului explicativ al limbii române, 

motivaţia este scopul, ținta, țelul, ceea ce urmează să fie realizat, 

construit și este definită ca totalitatea motivelor sau mobilurilor 

(conştiente sau nu) care determină pe cineva să efectueze o 

anumită acţiune sau să tindă spre anumite scopuri. 

Motivația este un concept simplu, care se bazează pe faptul 

că oamenii au nevoi, trebuințe și emoții, care determină anumite 

comportamente și atitudini. 

Pentru a realiza o motivare eficientă într-o organizaţie este 

necesar să cunoaştem sistemul de nevoi şi de aşteptări ale 

angajaţilor din acea organizaţie.  

Nevoile ființei umane sunt deosebit de complexe și diferite 

de la o persoană la alta. Specialiștii grupează aceste nevoi în două 

clase de bază, cea a nevoilor primare și cea a nevoilor sociale. 

Odată ce nevoile lor de bază, legate de supraviețuire și securitate 

sunt satisfăcute, motivația se reduce până la urmă la modul cum 

oamenii sunt tratați și la sentimentele pe care le au față de munca 

lor. 

Rolul motivației nu este doar cantitativ – să-i facem pe 

oameni să muncească mai mult, ci este și calitativ, în sensul de a-i 

face să muncească cât mai bine. De altfel, succesul sau eșecul unei 

instituții sunt strâns legate de resursa umană, de modul în care 

acționează angajații. 
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Chiar dacă esența motivării este în primul rând financiară, 

motivația non-financiară a câștigat din ce în ce mai mult teren în 

ultima vreme. Salariul este cel care îl face pe angajat să meargă la 

serviciu și să muncească, dar pentru a munci mai mult și mai bine, 

pentru a fi creativ, angajat și entuziast, este necesar să fie motivat, 

iar acești factori care ţin de motivaţia non-financiară au o greutate 

mai mare de cele mai multe ori, decât cei care ţin de motivaţia 

financiară. 

Motivarea financiară are drept scop crearea sentimentului 

de echitate privind remunerarea primită în raport cu munca 

depusă, iar motivarea nonfinanciară este orientată preponderent 

spre satisfacerea necesităţilor de apreciere, apartenenţă la grup, 

recunoaştere a muncii, realizare profesională etc. Dincolo de 

stimulentele financiare oferite angajaților există însă această latură 

subtilă a motivației, atât în muncă, cât și în viața de zi cu zi și 

aceasta ține de comunicare. Mai exact, de cât de mult și de bine 

știi să asculți, să înțelegi, să îți pese, să oferi și să primești 

feedback, să identifici care sunt factorii care declanșează motivația 

celorlalți și să îi valorifici, să descoperi care sunt nevoile de 

recompense ale angajaților, ce i-ar bucura pe ei să primească, să-i 

încurajezi și să le arăți aprecierea, să delegi unele responsabilități, 

astfel încât munca lor să devină mai provocatoare, mai interesantă 

și mai importantă.  

Ca manager, poți să le creezi angajaților tăi o zi 

extraordinară sau, dimpotrivă, îngrozitoare, prin ceea ce transmiți 

verbal prin cuvinte, replici, aprecieri sau nonverbal prin gestică, 

mimică, limbajul corpului. Dacă se simt apreciați de către manager 

la locul de muncă, angajații vor fi motivați să lucreze mai eficient 

și se vor simți mai bine. Atitudinea șefului, modul său de abordare 

a problemelor, salutul de dimineață, zâmbetul, împărtășirea 
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obiectivelor și așteptărilor pentru acea zi, încrederea în sine, 

siguranța și optimismul, le pot transmite subordonaților faptul că 

urmează o zi extraordinară. Importante sunt, de asemenea, 

cuvintele simple de apreciere: „te rog”, „mulțumesc”, „faci o 

treabă grozavă”, „ține-o tot așa”. Aceste cuvinte simple au un 

impact foarte mare asupra oamenilor. 

De asemenea, este important ca oamenii să știe clar ce 

aștepți de la ei. Asigură-te că primești feedbackul angajaților, 

pentru a fi convins că aceștia cunosc obiectivele de atins, motivele 

pentru care trebuie să îndeplinească o sarcină și care este rezultatul 

la care trebuie să ajungă. Oferă feedback, pentru că atât managerii, 

cât și angajații au nevoie să știe cum s-au descurcat într-o anumită 

activitate, pentru a fi motivați și a avea un moral ridicat. Au nevoie 

să știe când au terminat cu bine un proiect și când rezultatele lor au 

fost sub așteptări. În strânsă legătură cu feedbackul, angajații au 

nevoie de recompense și de recunoașterea contribuției lor pozitive. 

Scrisorile de mulțumire, scrise de mână, împreună cu o mică 

atenție din partea managerului, reprezintă acțiuni simple, cu efect 

maxim, care demonstrează angajaților aprecierea contribuției lor 

sau punctează unele rezultate remarcabile. Pe de altă parte, ei 

trebuie să cunoască și ce consecințe nefavorabile pot avea acțiunile 

lor greșite.  

Aptitudinile tehnice, instruirea profesională şi cunoştinţele 

în domeniul respectiv nu reprezintă decât 15% din motivele pentru 

care obţii un post, îl păstrezi şi ai succes în activitate, restul de 

85% fiind reprezentat de abilităţile de a comunica şi de a te purta 

în mod eficient cu oamenii, scrie Zig Ziglar, citându-l pe 

specialistul Cavitts Roberts şi studiile făcute de Stanford Research 

Institute şi de Carnegie Foundation pe această temă. El mai spune, 

de asemenea: „Poţi avea tot ce doreşti în viaţă dacă îi ajuţi 
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suficient de mult pe ceilalți oameni să obţină ceea ce vor!”. În 

privința managementului, acesta este definit în cartea sa ca acea 

formă specială de conducere în care scopurile firmei trebuie să fie 

combinate cu scopurile individului, pentru binele amândurora. 

Dacă obiectivele personale sunt considerate mai importante decât 

obiectivele instituţiei sau cele două categorii de obiective se află în 

conflict, instituţia va avea de suferit, iar dacă scopurile instituţiei 

umbresc scopurile individuale, angajaţii  vor avea de suferit. În 

acest context, obiectivul managerului trebuie să fie descoperirea şi 

încurajarea interesului comun, acesta asigurându-se că obiectivele 

individuale şi cele ale instituţiei se ating şi se completează unele 

pe altele cât mai mult posibil. 

Dr. Blanchard şi dr. Robert Lorber spun că: „Majoritatea 

oamenilor cred că ceea ce face un manager înainte de realizarea 

propriu-zisă are o mai mare influenţă asupra acestei realizări decât 

consecinţele. Şi totuşi, doar 15-25% din ceea ce influenţează 

realizarea provine de la ceea ce face managerul înaintea sarcinii, 

cum ar fi de exemplu – fixarea obiectivelor, în timp ce 75-80%, 

provin din consecinţe, respectiv laude şi pedepse. Ceea ce se 

întâmplă după ce o persoană face ceva are efect mai mare decât 

ceea ce se întâmplă înainte. Aceasta, spun cei doi autori, nu 

înseamnă să ignorăm greşelile celor din subordine, ci să respectăm 

modul corect de a oferi feedback, lăudând persoana, dar criticând 

comportamentul. Putem critica, deci, ce a făcut persoana 

respectivă, dacă nu este ceea ce i-am cerut sau am aşteptat, 

lăudând-o însă, în acelaşi timp, pentru efortul depus. Nu este 

corect pentru subordonatul în cauză să lăudăm o muncă prost 

făcută sau care nu dă măsura întregii sale capacităţi. Fiind însă 

prea critic, putem înăbuşi libera iniţiativă a persoanei sau 

încrederea acesteia în capacităţile proprii. Şi, cum spune Zig 
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Ziglar, „unul dintre cele mai eficace instrumente care pot fi 

folosite pentru a motiva este un compliment sincer”.  

„Pentru a-i conduce pe ceilalți, trebuie să-i motivați, iar 

pentru a-i motiva pe ceilalți, trebuie mai întâi să vă puteți motiva 

singur”, spunea Max Landsberg. 

Entuziasmul poate fi contagios, iar dacă managerul este 

încântat de munca sa și angajații din subordine vor simți la fel. De 

asemenea, cei mai buni manageri fac o prioritate din descoperirea 

binelui în ceilalţi, chiar dacă sunt mulţi manageri care fac încă 

opusul, spunea Zig Ziglar. 

Eu cred că scopurile noastre sunt de fapt visele noastre 

obiectivate, iar motivația pleacă de la visele fiecăruia dintre noi. 

Visele despre ceea ce dorim, ceea ce vrem să fim, ceea ce vrem să 

atingem. Motivăm ajutând oamenii să îşi îndeplinească visele. Ca 

manager este uşor să dai aripi unui subordonat, apreciind ceea ce 

face. Iar dacă acel ceva e parte şi din visul lui, va fi plin de 

entuziasm şi energie. În plus, va avea forţa să realizeze ce şi-a 

propus. Ca manager este la fel de uşor să tai aripile unui 

subordonat, criticându-l tot timpul. Cu cât implicarea sa e mai 

mare, cu atât mai mare va fi neputinţa sa. Entuziasmul şi energia 

dispar şi omul se va târî, spre obiectivul indicat. Mai ales dacă el 

nu e parte din acel obiectiv. Un manager poate motiva, 

entuziasma, umple oamenii de energie, astfel încât echipa să atingă 

obiectivele împreună stabilite, sau îi poate goli de energie, 

lăsându-i să se târască spre obiectivele stabilite de el. E de prisos 

să comparăm rezultatele în cele două cazuri. 

E important şi decisiv rolul fiecărui manager, de a aduce în 

prim plan motivația fiecărui angajat, de a descoperi ce își dorește 

fiecare să devină.  

John Grinder, cel care a pus bazele programării 

neurolingvistice, vorbește în studiile sale despre imagine, viziune 
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și obiectivarea viselor care trebuie atinse. Oamenii îşi cunosc sau 

nu visele. Uneori știu, alteori nu le e clar ce își doresc. Dar sufletul 

întotdeauna tânjește să facă paşi pentru atingerea obiectivelor 

proprii, vocea interioară şopteşte mereu ceva despre asta, iar faptul 

că timpul trece şi omul stă pe loc creează în interiorul lui 

incongruenţe, care îl fac să se simtă din ce în ce mai rău şi mai 

departe de el însuşi.  

E rolul managerului de la orice nivel, acela de a fi coach 

pentru subordonați, de a-i cunoaște, a le descoperi obiectivele, 

dorințele, visele, de a ști unde sunt și unde vor să ajungă și a-i 

ajuta să parcurgă drumul, să prindă aripi şi să atingă ceea ce şi-au 

propus. 

Necesitatea atingerii unor nevoi de alt nivel constituie un 

important factor motivaţional, pe care managerul îl poate folosi ca 

instrument. Acest lucru este perfect realizabil, atâta timp cât 

managerul cunoaşte scopurile individuale şi le înglobează în 

obiectivele specifice ale structurii pe care o conduce, pentru a fi 

ulterior înglobate în obiectivele generale ale instituţiei. E cea mai 

simplă modalitate de a motiva şi cea care îţi dă posibilitatea să ai 

subordonaţi entuziaşti, fericiţi, dornici să muncească şi să atingă 

obiectivele instituţionale. 

Când managerii pleacă de la cunoașterea acestor obiective 

personale individuale și le integrează în obiectivele instituției, 

punând bazele strategiilor instituționale, creează, de fapt, 

premisele atingerii obiectivelor acestor strategii. 

Această modalitate solicită într-adevăr mai mult 

managerul, îi cere să aloce timp fiecărui om din echipa sa, să se 

aplece spre oameni şi spre nevoile lor, să-i asculte şi să-i înţeleagă. 

Cere ca managerul, indiferent la ce nivel se află, să aibă reale 

aptitudini de comunicator şi să stăpânească tehnici de coaching. 
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Altfel, este riscant pentru manageri să construiască o strategie şi să 

fixeze obiective raportându-se la viziunea sa şi la obiectivele 

proprii, fără a se raporta şi la cele individuale. Scopul managerului 

este să alinieze interesele personale la cele organizaţionale, dacă 

acest lucru este posibil. 

Vorbind despre automotivaţie, Howard Thurman  spunea: 

„Nu te întreba ce îi trebuie lumii – întreabă-te ce te face să prinzi 

viață și pune-te pe treabă, deoarece lumii îi trebuie oameni care au 

prins viață”.  

Stimați manageri, descoperiţi cine sunt subordonaţii 

dumneavoastră și care sunt ţelurile, visele şi obiectivele lor 

individuale, complimentaţi, lăudaţi şi veţi vedea, astfel, cum prind 

viaţă ei şi visele lor, cum din entuziasmul lor se hrănesc și se 

clădesc temeinic obiectivele instituţiei! 
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NECESITATEA DEZVOLTĂRII CAPACITĂŢII 

EMOŢIONALE LA PERSONALUL  

DIN STRUCTURILE DE ORDINE PUBLICĂ 
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Institutul de Studii pentru Ordine Publică 

 

Conceptul de inteligenţă emoţională a fost formulat, pentru 

prima dată, în 1990, de către John Mayer şi Peter Salovey şi folosit 

în proiectarea programelor pentru dezvoltarea abilităţilor 

emoţionale, sociale şi educarea caracterului. În 1995, Daniel 

Goleman descoperă conceptul şi îşi aduce o importantă contribuție 

la dezvoltarea lui, ulterior începând să fie dezvoltate programe de 

educaţie socială şi emoţională în întreaga lume. În prezent, există 

zeci de mii de şcoli, la nivel mondial, unde această competenţă 

este integrată în programa de învăţământ. Un accent deosebit pe 

dezvoltarea acestea a pus învăţământul din Statele Unite, Asia 

(China, Singapore), Europa de Vest (Marea Britanie, Germania, 

Olanda, Elveţia) şi Australia, unde sunt incluse programe pentru 

dezvoltarea competenţelor sociale şi emoţionale, începând cu 

învăţământul preşcolar, susţinându-se că, aşa cum elevii trebuie să 

atingă un anumit nivel de competenţă la matematică sau limba 

maternă, tot aşa trebuie să stăpânească şi aceste abilităţi 

esenţiale pentru viaţă. Uzitează de aceste programe atât copiii, cât 

şi publicul larg sau categorii socio-profesionale cum ar fi: poliţişti, 

lideri de grupuri profesionale, oameni de afaceri, programele fiind 

adaptate în funcţie de publicul-ţintă. La dezvoltarea programelor şi 

curriculumurilor obligatorii sau opţionale îşi aduc contribuția 
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educatori, profesori, consilieri şcolari, psihologi, părinţii, oamenii 

din lumea afacerilor. În România, chiar dacă conceptul a fost 

preluat mai târziu, în ultimii ani se constată o creştere a ofertelor 

de programe de dezvoltare a Inteligenţei Emoţionale (I.E.) de către 

traineri, formatori de pe piaţa largă, însă o programă de 1-2 zile 

este insuficientă în domeniul nostru de referinţă. 

 

Conceptul – Inteligenţă emoţională – … pe „terenul” 

ordinii publice 

Imaginea publică a instituţiilor de aplicare a legii în 

domeniul siguranţei cetăţeanului şi ordinii publice este la fel de 

diversă şi de complexă ca şi oamenii care deservesc aceste 

instituţii. Datorită naturii, vizibilităţii şi impactului serviciilor de 

aplicare a legii asupra societăţii, acţiunile angajaţilor din sistemul 

de ordine publică sunt constant scrutate de ochiul vigilent al 

cetăţeanului. Cerinţele societăţii sunt din ce în ce mai exigente în 

ceea ce priveşte calitatea raporturilor cu instituţiile statului, 

implicit cu instituţiile din domeniul ordinii şi siguranţei publice, şi 

calitatea serviciilor plătite din bani publici. Sistemele de ordine 

publică îşi propun reorganizări periodice, atât în ceea ce priveşte 

resursele umane, cât şi planurile-concept de implementare de 

măsuri pentru a răspunde aşteptărilor publicului. În efortul de 

combatere a criminalităţii, asigurând în acelaşi timp comunităţi 

sigure şi sănătoase, organele din domeniul ordinii publice trebuie 

să se confrunte cu diferite categorii de cetăţeni care atacă 

autoritatea şi deciziile ei. Ca urmare a acestui peisaj complex şi 

dinamic, forţele de ordine au nevoie de mai mult decât de tactică, 

proceduri de intervenţie sau stil autocratic pentru a reuşi. 

Competenţele de comunicare şi relaţionare, trăsăturile şi 

caracteristicile individuale, inteligenţa emoţională, sunt cele mai 
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susceptibile pentru a contribui la succesul acţiunilor 

ofiţerilor/subofiţerilor din acest sistem, exigenţele societăţii vizând 

aşteptări faţă de relaţii sănătoase cu cetăţenii, gestionarea 

conflictelor, menţinerea şi consolidarea alianţelor cu societatea 

civilă. Menţinerea respectului cetăţeanului şi susţinerea rangului 

de profesionişti în domeniu este o mare provocare pentru instituţia 

publică.  

Instituţiile din domeniul ordinii publice se confruntă cu 

provocări zilnice şi ţin să sublinieze faptul că foarte puţin este 

înţeleasă complexitatea muncii angajaţilor din exterior. Potrivit 

unor studii psihologice, solicitările psihofizice ale angajaţilor din 

domeniul ordinii publice sunt date de menţinerea constantă a 

vigilenţei pe întregul program al misiunii, menţinerea 

autocontrolului emoţional, rezistenţa crescută la stres şi toleranţa 

la frustrare.  

În sectorul public, IE este o dimensiune foarte importantă 

care uzitată de funcţionarii publici ar putea îmbunătăţi relaţionarea 

cu cetăţeanul. În acţiunile de menţinere, cât şi de restabilire a 

ordinii publice, unde organele legii sunt implicate în gestionarea şi 

rezolvarea tensiunilor şi conflictelor, poliţistul e nevoit să-şi 

înăbuşe orice reacţie personală fiind dator să menţină echilibrul 

pentru ordinea publică şi să permită cetăţenilor să protesteze 

paşnic, să-şi exprime doleanţele, frustrările, nemulţumirile etc. 

Expunerea constantă la inechităţi şi brutalităţi, contactul cu 

suferinţa umană, crează un impact emoţional mare asupra 

individului, de aceea pregătirea psihologică a poliţiştilor este 

foarte necesară. Această înăbuşire a emoţiilor sau 

autoconstrângere emoţională, ca rigoare profesională, consumă un 

volum mare de energie, mult mai mare decât în cadrul exprimării 

adevăratelor emoţii. Menţinerea stării de calm, menţinerea unui 
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echilibru pentru a câştiga respect şi încredere, comunicarea 

deschisă cu cetăţenii, ascultarea punctelor diferite de vedere, 

autocontrolul emoţional sunt direct legate de capacitatea de a 

folosi inteligenţa emoţională. Expunerea poliţiştilor, cât şi a 

jandarmilor la reuniuni publice, proteste, marşuri, mitinguri nu 

este scutită de interacţiuni provocatoare (sunt deseori filmaţi cum 

interacţionează cu publicul, provocaţi, ofensaţi, negându-li-se 

autoritatea etc.) aceste confruntări producând o încărcătură 

negativă şi stres pentru poliţişti. Implicarea structurilor de ordine 

publică în menţinerea şi restabilirea ordinii publice este totală, cu 

asumarea răspunderii în teren, astfel încât aşteptările cetăţeanului 

şi societăţii, tot mai exigente, să fie satisfăcute cu eficienţă, 

promptitudine şi transparenţă. Cetăţeanul în slujba căruia aceste 

structuri îşi desfăşoară activitatea, pretinde (justificat, de altfel) să 

fie tratat cu respect în orice situaţie. Profesionalismul de care 

trebuie să dea dovadă poliţistul implică fără doar şi poate ajustarea 

permanentă a comportamentului în funcţie de situaţiile din teren, 

dar şi respectul cetăţeanului – prioritizarea dezvoltării personale pe 

baza competenţei emoţionale şi comunicării sunt necesare datorită 

faptului că sunt cele mai importante dimensiuni în raportul 

interuman. Formarea şi dezvoltarea unor abilităţi implică totuși 

cunoaştere, tehnici, adaptare, exerciţiu, iar această investiţie în 

competenţa emoţională dovedeşte interesul şi conştiinţa trebuinţei 

unei dimensiuni de care depinde în mare măsură calitatea 

interacţiunii cu cetăţeanul. Interacţiunea dintre două sau mai multe 

persoane are la bază comunicarea. Calitatea relaţiei dintre poliţist 

și cetăţeni mizează considerabil pe acest indicator. Perfecţionarea 

la nivel tactic sau perfecţionarea tehnico-materială aduc un plus de 

imagine poliţistului, însă dezvoltarea lui personală pe segmentele 

comunicare şi inteligenţă emoţională îi vor potenţa capacitatea de 
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a face faţă situaţiilor delicate sau dificile face-to-face cu 

cetăţeanul: încercări de intimidare, de negare a autorităţii, de 

sfidare, ofensă, injurii, atitudini rigide, întâlnite regulat la cetăţenii 

care încalcă legea sunt pe cale să o facă sau la persoane dificile, 

nemulţumite şi revoltate, sau care provoacă organele legii pentru a 

le urmări reacţia şi a o folosi pe canale media pentru dezinformare 

şi ştirbirea imaginii instituţiilor publice. Experienţa conflictului de 

rol trăită de poliţist aduce cu sine un nou nivel de suprasolicitare 

psihică, poliţistul fiind întotdeauna în balanţa încadrării şi 

sancţionării faptelor cu pericol social, fapte condamnabile care în 

mod evident sunt în contradicţie cu valorile şi normele  

general-umane, să aresteze infractori ce comit fapte deosebit de 

grave, dar totodată trebuie să ţină cont cu stricteţe de drepturile 

oricărei persoane, altfel riscă să fie acuzat de incompetenţă sau 

abuz.  

O bună comunicare care să integreze componenta – 

inteligenţă emoţională – va susţine comunicarea interpersonală 

necesară îndeplinirii atribuţiilor poliţieneşti şi caracterul social al 

acesteia, scopul acesteia fiind de eficientizare a acţiunilor specifice 

(care presupun contactul cu persoana) în raport cu solicitările din 

teren şi standardele vieţii moderne impuse de o societate care 

promovează valorile democratice şi apără drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale omului. Optimizarea continuă a relaţiei cu 

cetăţenii (folosind capacitatea comunicaţională eficientă şi 

inteligenţa emoţională) îl feresc pe poliţist de săvârşirea unor 

abuzuri şi greşeli în activitate, îi asigură reuşita şi succesul, 

precum şi dominarea adversarului în funcţie de situaţie. O reţetă 

magică în măsură să asigure succesul poliţistului este un deziderat 

al sistemului integrat de siguranţă naţională care nu poate fi 

încadrat prin nicio normă exactă, poliţistul este nevoit în 
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permanenţă să se adapteze la situaţiile concrete din teren, să 

anticipeze şi să prevină un potenţial pericol pentru el sau pentru 

cetăţean, iar atunci când acestea totuşi s-au produs, să găsească 

cele mai adecvate metode şi mijloace pentru a le înlătura efectele 

cât mai rapid şi eficient. Intervenţiile poliţistului nu se pot baza pe 

similaritate, situaţiile sunt inedite, oamenii cu care intră în contact 

sunt diferiţi ca mod de gândire, simţire, reacţie, iar rezolvarea 

situaţiilor nu se poate încadra într-un stas. Există procedee şi 

proceduri specifice de intervenţie, măsuri şi norme de conduită în 

relaţia cu cetăţeanul, reglementări privind competenţa de acţiune şi 

intervenţie etc, însă până la acestea, primul contact cu cetăţeanul 

presupune comunicare şi folosirea capacităţii de inteligenţă 

emoţională care îl ajută efectiv pe poliţist să-şi adecveze reacţiile 

la realitatea cu care se confruntă, să facă faţă în discuţiile cu 

persoanele dificile, să gestioneze conflictele, să ia decizii etc. Se 

cunoaşte faptul că emoţiile pot fi derutante pentru judecată şi 

pentru luarea deciziilor, sentimentele copleşesc raţiunea. Prin 

dezvoltarea capacităţii de inteligenţă emoţională, se dezvoltă 

conştiinţa de sine a unei persoane de a recunoaşte emoţiile şi 

capacitatea de autoreglare şi gestionare a emoţiilor în scopul de a 

obţine cele mai bune rezultate într-un raport. Contactul poliţistului 

cu situaţiile neprevăzute şi cerinţa unui răspuns rapid din partea 

acestuia, în special o intervenţie rapidă pentru anihilarea unui 

pericol, este însoţit adesea de stres emoţional. Situaţiile inopinate 

de pericol pot impune o reacţie rapidă a poliţistului fără o 

avertizare în prealabil. Neprevăzutul, lipsa avertizărilor, stresul 

inopinat generează emoţii puternice care este necesar a fi 

gestionate corespunzător în vederea reechilibrării psihice şi 

reîntoarcerii la acţiuni şi misiuni cu diferite grade de risc, 

solicitări, presiune, imprevizibilitate. Uneori, singura pregătire 
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psihologică de care beneficiază poliţistul înainte de misiune este 

încadrată în fraza: să fiu în măsură să îmi apăr viaţa. Gradul de 

imprevizibilitate a solicitărilor din teren nu lasă loc unei pregătiri 

în prealabil, anticipărilor mentale, unui plan mental structurat, sau 

stabilirii unor tipare de acţiune. 

Societatea civilă supune structurile de ordine publică unor 

noi şi noi provocări – grupări şi interese noi, mizând din ce în ce 

mai mult pe dreptul la libera exprimare şi celelalte drepturi şi 

libertăţi fundamentale prevăzute de Constituţie sau norme 

legislative europene, devin din ce în ce mai abile în ceea ce 

priveşte modul de provocare, strategiile de intimidare, sau de 

subapreciere a autorităţii cu care este învestit poliţistul care asigură 

ordinea publică, uneori chiar adresări violente. În acest cadru 

dificil, poliţistul se află permanent într-o balanţă a reflecţiei la 

acţiunile şi comportamentul său, a prelucrării eficiente a stării lui 

emoţionale – să nu ia lucrurile personal şi să îşi controleze 

emoţiile – pentru a putea să îşi desfăşoare activitatea cu cel mai 

optim nivel de integritate profesională. Există, de asemenea, o 

tendinţă a opiniei publice de a pune presiuni asupra structurilor de 

ordine, alimentând credinţe false despre nepriceperea acestora în 

gestionarea conflictelor interpersonale sau că atunci când sunt în 

situaţia de a implementa măsurile de competenţă de fapt provoacă 

tulburarea ordinii sau o agravează. Bineinţeles că nu este adevărat 

acest lucru, însă nu putem să nu menţionăm şi acest indicator  ca 

„plus” la stresul care se repercutează asupra poliţistului.   

Deşi conceptul de inteligenţă emoţională pare un construct 

al civilizaţiei moderne, problematicile despre conflict fiind 

abordate în literatura de specialitate din secolul nostru, Aristotel, 

în anul 350 î.Hr., scria cartea sa despre virtute şi fericire, Etica 

Nicomahica, în care tratează şi problema furiei, vorbele lui despre 



125 

 

furie devenind astăzi celebre: „Oricine poate deveni furios – e 

simplu. Dar să te înfurii pe cine trebuie, cât trebuie, când trebuie, 

pentru ceea ce trebuie şi cum trebuie – nu este deloc ușor.” Acest 

lucru ar putea fi esenţa inteligenţei emoţionale necesare în munca 

poliţienească. Ar putea fi ceea ce Goleman numeşte a folosi 

emoţiile în mod productiv, eficient. O reacţie de tip furie din partea 

poliţistului nu va fi tolerată de societate, nici dacă acesta este, să 

zicem, îndreptăţit să o aibă. În plus va trebui să fie mereu 

conştient de sensibilităţile celorlalţi, să fie un model de 

comportament în orice situaţie, deoarece şi fermitatea pe care o 

abordează pentru a-şi pune în aplicare măsurile devine cauză de 

referinţă pentru cei ce vor să-şi salveze onoarea, acuzând în mod 

deloc onest că au fost vătămaţi emoţional.  

Dr. John M. Violanti, profesor asociat la Departamentul de 

Medicină Preventivă din cadrul Poliţiei de Stat din New-York, 

veteran de 23 de ani în sistemul de ordine publică american, 

spune: „Poliția este un mediu de lucru stresant psihologic, umplut 

cu pericol, cerințe ridicate, ambiguitate în întâlnirile de lucru, 

mizeria umană şi expunerea la moarte“; studiul său, referitor la 

stresul din structurile de poliţie ale New Yorkului, a reliefat că 

23% din personalul de sex masculin şi 25% din personalul de sex 

feminin au raportat mai multe gânduri de sinucidere decât 

populaţia generală – 13,5 %.  

Andreea Mihalcea, psiholog al Inspectoratului General al 

Poliţiei Române, în cartea „Managementul stresului profesional – 

ghid practic pentru personalul din domeniul ordinii și siguranţei 

publice” (vol. I), centralizează discuţiile sale cu ofiţerii de poliţie 

realizând un profil indedit al lucrătorului de poliţie după 

solicitările psihice declarate de aceştia. Stilul parodie, ales de 

psiholog în lucrarea sa, reliefează multe limite ale profesiei de 
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poliţist sau consecinţe nefaste ale muncii acestuia, precum şi 

limbajul ce încadrează percepţia comunităţii: „Un poliţist trebuie 

să aibă câte ceva din toţi oamenii. Să fie un „PĂCĂTOS” şi un 

„SFÂNT”, un „VAGABOND” şi un „ZEU”. Să intre în locuri 

unde se comit toate păcatele lumii, dar să nu săvârşească 

niciunul. Poliţistul este cel mai căutat, dar şi cel mai puţin dorit 

dintre oameni. Fiinţă stranie, căreia i se spune „DOMNULE” în 

faţă şi „CÂINE” pe la spate. Lui i se cere să fie atât de diplomat, 

încât să poată potoli o dispută între doi indivizi, lăsându-l pe 

fiecare să creadă că a câştigat. Dacă poliţistul este îmbrăcat „la 

patru ace” va fi considerat „SNOB”, dacă nu, va fi un 

„ŞLEAMPĂT”. Dacă se poartă amabil este un „CRAI”, dacă nu, 

este un „NECIOPLIT”. Poliţistului i se cere să se lupte cu doi tipi 

mult mai puternici decât el, dar fără să-şi şifoneze uniforma şi 

fără să folosească forţa. Dacă o încasează e un „PĂMPĂLĂU”, 

iar dacă-i scapă vreo palmă vreunui infractor, atunci este o 

„BRUTĂ” şi un „AGRESOR”. Un poliţist trebuie „SĂ ŞTIE 

TOT”, dar „SĂ NU SPUNĂ NIMIC”. Lui i se cere să descrie o 

crimă pornind de la un amărât de fir de păr. Ba, chiar, să afle 

numele vinovatului şi locul în care se ascunde. Dacă îl descoperă 

pe ucigaş, înseamnă că a avut un „NOROC CHIOR”, dacă nu, 

este un „AGEAMIU”. De multe ori, poliţistul trebuie să ia, într-o 

secundă, o hotărâre pentru care un avocat experimentat ar trebui 

să cumpănească bine, luni de-a rândul. Lui i se cere să fie 

„EXPERT” în mânuirea armelor de foc, dar „SĂ NU 

FOLOSEASCĂ PREA MULTE CARTUŞE PREGĂTINDU-SE”. 

Atunci când trage trebuie „SĂ NIMEREASCĂ INFRACTORUL”, 

dar fără a-i pricinui vreun rău şi apoi să dea socoteală „DE CE 

ANUME A TRAS”. Poliţistul trebuie să lucreze zi-lumină pentru a 

descoperi un martor care „A VĂZUT TOTUL”, dar care 
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„REFUZĂ SĂ-ŞI AMINTEASCĂ”. El scormoneşte în dosare şi 

scrie rapoarte cu scopul de a stabili o „PROBĂ INFAILIBILĂ” 

care, va fi însă „DISTRUSĂ SAU COMPROMISĂ” de „savanţii” 

săi confraţi din justiţie. Dacă este avansat în funcţie, înseamnă că 

a avut „PILE”, undeva sus, dacă nu, este clar că „NU-I BAZAT”. 

Poliţistul trebuie să fie ASISTENT SOCIAL, PREOT, PSIHOLOG, 

DIPLOMAT..., un DUR, dar şi un GENTLEMAN. Mai presus de 

toate, însă i se cere să fie un GENIU şi să aibă o „VIAŢĂ DE 

FAMILIE IREPROŞABILĂ”, până la adânci bătrâneţi. Asta, 

evident dacă, din întâmplare, apucă să trăiască, până-şi vede 

copiii mari. Acesta este profilul, succint, al unui om căruia cei pe 

care îi ajută, RAREORI îi spun PRIETEN”. 

 

IQ mai mare, EQ mai mic? vs. IQ mai mic, EQ mai 

mare? Dileme in context organizaţional şi paşi către abordări 

contemporane ale inteligenţei.  

IQ sau EQ – ce contează mai mult? Abordările psihologilor 

au reliefat un fapt foarte interesant, şi anume că oameni cu 

pregătire asemănătoare, aceeaşi experienţă şi vechime în domeniu, 

se diferenţiază prin succesul pe care îl au – unii se târăsc în slujbe 

umile, alţii fac salturi impresionante în drumul lor către succes. 

Oameni care în copilărie excelau la materiile din programa şcolară 

şi promiteau foarte mult au eşuat până la urmă în mediocritate, iar 

alţii care nu se distingeau prin nimic deosebit, au reuşit în viaţă. 

Cupluri care se ceartă şi ajung la divorţ şi cupluri care deşi se 

confruntă cu tensiuni nu se destramă şi chiar sunt fericite. 

Răspunsul la toate aceste întrebări ţine cont de faptul că noi 

„decidem şi gândim sub influenţa sentimentelor”, după cum ne 

sugerează psihologul Daniel Goleman „Marea revoluţie a anilor 

2000 constă în revanşa sentimentelor asupra inteligenţei”, ne 
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asigură Daniel Goleman în cartea sa celebră „Inteligenţa 

emoţională„. „În mod tradiţional, puterea creierului este dată de 

IQ, însă cu cât lumea devine mai complexă, inteligenţa emoţională 

trece pe primul plan”. O persoană inteligentă emoţional este 

abilitată în: identificarea emoţiilor, înţelegerea emoţiilor, reglarea 

emoţiilor şi folosirea emoţiilor. În viziunea lui Daniel Goleman 

(1998), inteligenţa emoţională este formată din cinci factori: 

cunoaşterea propriilor emoţii, managementul emoţiilor, motivarea, 

recunoaşterea emoţiilor la alţii (empatie) şi relaţiile interpersonale. 

La un mod simplist:  

 IQ – ne ajută să facem socoteli, să procesăm informaţii, 

să gândim logic, să rezolvăm probleme, să reuşim la şcoală. În 

decursul vieţii IQ-ul este relativ constant. 

 EQ – ne ajută să ne înţelegem pe noi înşine şi să ne 

motivăm, ne ajută să luăm decizii, să comunicăm şi să ne 

înţelegem mai bine cu alţi oameni, să construim relaţii puternice şi 

durabile, ne ajută să ne transformăm, să învăţăm din experienţă, să 

fim creativi, să reuşim la locul de muncă şi în viaţă. 

Cercetările lui Richard Sternberg, concretizate în teoria 

triarhică a inteligenţei – o teorie „componenţială” a inteligenţei – 

asociază diferitele stadii de procesare a informaţiei cu funcţiile 

specifice creierului uman. Rezultatele studiilor sunt publicate în 

lucrarea Beyond IQ: A Triarchic Theory of Human Intelligence 

(1985) (Dincolo de coeficientul de inteligenţă). Măsura adevărată 

a succesului nu este dată de cât de bine se descurcă elevul la clasă, 

ci de cât de bine reuşeşte în viaţă. Sternberg elaborează un test de 

inteligenţă bazat pe măsurarea multidimensională a inteligenţei. 

Cercetările lui Sternberg au început prin analiza informaţiilor 

obţinute în urma procesării rezultatelor oferite de itemii cuprinşi în 

testele de inteligenţă. Ca urmare a acestui fapt a început să aibă 
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îndoieli cu privire la posibilitatea ca aceşti itemi să conducă la o 

imagine comprehensivă a inteligenţei. În acelaşi timp, a observat 

diferite categorii de studenţi – unii având rezultate foarte bune la 

învăţătură în liceu, un scor înalt la testele de inteligenţă, precum şi 

recomandări excelente, alţii având rezultate foarte bune la aproape 

toate măsurătorile privitoare la abilităţi, dar fără a se remarca în 

mod special la una anume. Mai mult, la sfârşitul facultăţii unii 

dintre studenţii care în mod iniţial se situau pe un nivel superior se 

aflau acum la un nivel mediu şi invers. Pentru a explica acest 

fenomen şi a explica inteligenţa, Sternberg delimitează trei aspecte 

între care însă există legături, şi anume: 

– lumea internă a individului, care cuprinde procese şi 

abilităţi analitice; 

– lumea externă a individului, care cuprinde abilităţi 

adaptative; 

– experienţa individului, care cuprinde abilităţi sintetice. 

Acestea au constituit punctele de plecare pentru construirea 

teoriei triarhice a inteligenţei. Teoria încearcă să explice 

inteligenţa umană prin intermediul a trei subteorii: 

a) Subteoria contextuală. Aceasta asociază inteligenţa cu 

lumea externă a individului, subliniind rolul comportamentului 

inteligent în viaţa de zi cu zi a individului, modul cum un individ 

alege şi se adaptează la condiţii zilnice şi la un anumit mediu sau 

la altul. 

b) Subteoria componenţială. Aceasta asociază inteligenţa 

cu lumea internă a individului, cu tipurile şi identităţile proceselor 

mentale implicate în gândire. Aici sunt cuprinse trei tipuri diferite 

de componente, inclusiv metacomponente (procesele care privesc 

proiectarea, monitorizarea şi evaluarea unei probleme), 

componentele de performanţă (procesele mentale care execută 

instrucţiunile metacomponentelor, precum codificarea, inferenţa, 
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aplicarea, compararea) şi componentele care sunt necesare la 

dobândirea sau achiziţia de noi cunoştinţe (procesele mentale 

implicate în învăţarea modalităţilor de rezolvare a problemelor sau 

în învăţarea de noi date despre concept și fenomene). 

c) Subteoria experienţială. Aceasta asociază inteligenţa cu 

mediul intern, cât şi cu cel extern al individului, subliniind rolul 

experienţei în cadrul comportamentului inteligent. Aici se situează 

abilitatea individului de a face faţă la ceea ce este nou şi abilităţile 

care îl înzestrează să devină mai rapid în efectuarea şi rezolvarea 

sarcinilor şi care conduc la automatizare. Cu cât există mai multe 

aspecte privitoare la o sarcină care devine automatizată, cu atât 

individul poate să îşi concentreze mai bine atenţia asupra 

aspectelor noi sau situaţiilor nou apărute. 

Teoria pune în evidenţă trei aspecte referitoare la ceea ce 

oamenii denumesc inteligenţă, și anume: 

– inteligenţa analitică sau ceea ce corespunde definiţiei 

standardelor psihometrice şi corespunde teoriei componenţiale 

timpurii; 

– inteligenţa creativă, care implică introspecţia, sinteza, 

abilitatea de a reacţiona şi răspunde la noi stimuli şi situaţii; 

aceasta constituie aspectul experienţial al teoriei; 

– inteligenţa practică, ceea ce implică abilitatea de a 

descoperi, înţelege, rezolvă probleme adevărate de viaţă din 

complexitatea vieţii de zi cu zi. 

Cercetările recente ale lui Sternberg au ca subiect talentul, 

creativitatea şi înţelepciunea, în înţelegerea inteligenţei practice, 

antrenarea inteligenţei, stilurile de învăţare. Astfel, stilurile 

intelectuale sunt înţelese ca o punte de legătură între inteligenţă şi 

personalitate. Stilurile pot fi utilizate pentru a explica şi prognoza 

aspecte ale performanţelor şcolare, la locul de muncă, precum şi în 

viaţa personală şi nu pot fi atribuite în mod direct inteligenţei.  
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Comportamentul este inteligent în limita în care: 

– este folosit în adaptarea, selecţia sau modelarea mediului 

înconjurator al individului; 

– răspunde unei sarcini sau situaţii noi sau în procesul de a 

deveni automatizat; 

– este rezultatul metacomponentelor, al componentelor de 

performanţă sau al celor de dobândire (achiziţie) de noi cunoştinţe 

de tipul specificat în subteoria componenţială. 

Importanţa pentru educaţie: Una din concluziile care se 

desprind din cercetările lui Sternberg se referă la faptul că 

inteligenţa este mai mult decât rezultatele obţinute în urma 

efectuării unui test standardizat sau decât rezultatele obţinute în 

şcoală. Sternberg consideră că inteligenţa poate fi educată dar pe 

baza analizei factorilor care impiedică o împlinire a inteligenţei, 

precum: lipsa motivaţiei, lipsa controlului impulsurilor, lipsa de 

perseverenţă, neputinţa de a transpune gândurile în fapte, teama de 

eşec, dezorientarea etc. Testul multidimensional de abilităţi 

măsoară toate cele trei aspecte ale componentelor teoriei triarhice. 

Toate acestea sunt necesare pentru succesul în viaţă şi au fost 

folosite pentru a dezvolta programe cu copiii, precum şi pentru 

selecţia managerilor. Împreună, acestea oferă mai multe date decât 

inteligenţa analitică măsurată prin intermediul testelor clasice IQ, 

cărora, conform lui Sternberg, societatea le-a acordat prea mare 

importanţă. 

Iată un exemplu simplu dat de celebrul psiholog Robert 

Sternberg, elocvent pentru importanţa unei alte dimensiuni a 

inteligenţei – inteligenţa emoţională, ilustrând totodată şi diferenţa 

dintre IQ şi EQ:  

Doi copii se plimbau printr-o pădure. Unul din ei era 

foarte bun la învăţătură, premiant, foarte apreciat de 

adulţi. Celălalt era slab la învăţătură, dar foarte 
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descurcăreţ în viaţa de zi cu zi. Celor doi copii le iese un 

urs în faţă. Primul face repede nişte calcule şi ajunge, 

dezamăgit, la concluzia că nu poate scăpa cu fuga din faţa 

ursului. Celălalt, foarte calm, se apleacă, îşi verifică 

pantofii şi îşi strânge mai bine şireturile. Primul, foarte 

trist, îi spune că a făcut calcule şi nu au nicio şansă să 

scape de urs, dacă o iau la fugă. Cel de-al doilea îi 

răspunde, cu acelaşi calm: „Te-nşeli! Tot ce trebuie să fac 

este să fiu cu un pas înaintea ta.” :) (păstrarea calmului şi 

mintea limpede în situaţii critice sunt alte două 

caracteristici ale persoanelor inteligente emoţional). 

 

Revenind pe… terenul ordinii publice. Care ar fi 

semnele de inteligenţă emoţională scăzută la un poliţist? 

Iată două exemple simple: 

Un poliţist (care lucrează în stradă) poate să completeze 

perfect un proces-verbal de constatare a unei contravenţii sau un 

dosar penal, să cunoască în amănunt Codul de Procedură Penală 

sau legile de competenţă astfel încât să evalueze pericolul social şi 

să încadreze fapta cu precizie, însă nu-şi poate înfrâna reacţia când 

vede nedreptatea, ieşindu-şi din fire şi amenințând agresorul sau 

plângând alături de victimă. 

 Un poliţist (care lucrează la birou) poate să realizeze 

eficient documentele, planurile şi rapoartele biroului din care face 

parte, însă nu-şi poate înfrâna reacţiile faţă de şeful său şi faţă de 

colegi pentru a-şi arăta superioritatea cu orice preţ, bulversând 

climatul social al acelui birou, promovând idei false că nu este 

recompensat pe măsura nivelului său (cu toate că este ştiut că în 

sistemul bugetar fiecare post este plătit potrivit coeficientului de 

salarizare prevăzut în Statul de organizare), discreditând 
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dimensiuni formale şi oficiale prin împărtăşirea părerilor 

personale, dând gir zvonurilor şi dezinformării. Manipulator 

creează un climat care nu este optim pentru lucru, ci pentru bârfe, 

tensiuni între lucrători şi sfidare faţă de autoritatea formală. 

 În plus, având în vedere faptul că, în munca de poliţie, 

factorii precum surpriza, noutatea, imprevizibilitatea 

comportamentului persoanei sau grupului-ţintă sunt la ordinea 

zilei, pentru poliţist respectarea principiilor de intervenţie şi tactică 

poliţienească pot părea cele mai mari provocări profesionale. Sub 

imperiul furiei sau fricii, când este confruntat cu violenţa fizică ori 

cu ameninţări reale de folosire a forţei fizice împotriva sa ori 

împotriva altor persoane, ameninţări clare cu moartea sau 

direcţionate către familia poliţistului, evaluarea unei situaţii ca 

îndeplinind condiţiile pentru a se interveni în forţă şi respectarea 

nonsurprinderii, a gradualităţii şi proporţionalităţii măsurilor de 

intervenţie sunt evident deziderate profesionale-cheie ce implică 

fără doar şi poate capacitatea de maturitate emoţională.  

În situaţii de criză, sub imperiul emoţiilor, evaluarea – ca 

proces, este un deziderat. Cognitivul inundat de impulsul 

emoţional se reflectă în acte comportamentale involuntare, iar 

după evaluarea situaţiei (când totul intră în starea de calm) acel 

comportament să devină circumscris de cuvinte precum: 

comportament nedorit. De altfel, este foarte greu de prezis 

comportamentul unui individ aflat în stres major. Logic şi biologic 

de altfel, orice fiinţă umană doreşte să îşi asigure supravieţuirea. 

De asemenea, este foarte greu de apreciat proporţionalul dintre un 

risc şi măsura luată pentru anihilarea lui. Logica – în situaţii de 

ameninţare cu moartea – situaţii reale sau situaţii amplificate de 

imaginarul individului, nu deţine parametrii potriviţi pentru 

raportul percepţia situaţiei – reacţii comportamentale. 
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Timothy W. Turner, consultant în Leadership și Inteligență 

Emoțională, Toronto, Ontario, Canada şi fost agent specializat al 

FBI în SUA, spune într-un articol de-al său postat pe site-ul 

Asociaţiei Internaţionale a Șefilor de Poliţie, că ofiţerul de poliţie 

este conştient de situaţia concretă, de expunerea la riscuri şi 

nevoia de protecţie, aşa cum este copilul conştient de necesitatea 

instinctivă a protecţiei mamei lui, însă alegerile pe care le fac 

oamenii – aşa cum gândesc şi acţionează – sunt stimulate şi 

afectate de emoţii şi sentimente. Citându-i pe Salovey şi Mayer, 

părinţii conceptului de inteligenţă emoţională, defineşte  

I.E. astfel: capacitatea de a identifica propriile emoţii şi emoţiile 

celorlalţi, de a face diferenţa între ele şi de a folosi aceste 

informaţii pentru a ghida gândirea şi acţiunea. Turner 

centralizează date din mai multe cercetări din domeniu şi, folosind  

modelul psihologului Reuven Bar-On, unul dintre principalii 

cercetători şi teoreticieni pe tema inteligenţei emoţionale, 

realizează un profil al poliţistului pe cele cinci dimensiuni 

măsurabile şi pentru a răspunde la întrebarea: „Cum s-ar comporta 

un ofiţer de poliţie cu E.Q. scăzut sau E.Q. înalt?” Lucrarea oferă 

detalii, prin conţinutul său, asupra ideii de profit de pe urma unei 

selecţii de personal în structurile de aplicare a legii, după aceste 

criterii (criterii ale IE) dar şi a nevoii de a implementa aceste 

criterii în educarea personalului: 

Toate cadrele, indiferent de funcţia pe care o deţin, posedă 

un anumit nivel de inteligenţă emoţională. Cu toate acestea, unii 

sunt mai calificaţi în aceste competenţe decât alţii. 

Intrapersonal: scara intrapersonală include subscalele de 

autoapreciere, conștiința emoțională, asertivitate, independență și 

autoactualizare. Cadrele cu un nivel de autoapreciere scăzut nu 

au siguranţă de sine, le lipseşte respectul de sine şi stima de sine 
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şi nu obţin respectul necesar al celor din jur pentru a fi 

recunoscute efectiv ca forţe de poliţie. În plus autoaprecierea 

scăzută poate fi evidenţiată în lipsa încrederii şi a unui aspect fizic 

neîngrijit. Majoritatea ofiţerilor de formare urmăresc aceste 

comportamente şi ţintesc să le îmbunătăţească. Scopul este de a 

stabili un nivel înalt de autoapreciere în domeniul de ordine 

publică, unde recunoaşterea autorităţii este importantă. 

Acceptarea şi dezvoltarea forţei interioare vor fi rezultatul unei 

dezvoltări personale şi vor genera atât împlinirea de sine, cât şi 

împlinirea profesiei de aplicare a legii în domeniul de competenţă. 

Cadrele cu nivel scăzut de conştientizare emoţională ar putea 

avea dificultăţi în recunoaşterea şi verbalizarea propriilor emoţii 

şi astfel pot întâmpina dificultăţi în recunoaşterea modului în care 

emoţiile lor afectează interacţiunile interpersonale.  

Luarea deciziilor şi funcţionarea generală: nivelul scăzut 

de conştientizare de sine poate determina un ofiţer să evite 

emoţiile şi în schimb externalizează probleme interne, situaţie în 

care cetăţenii sunt împiedicaţi să solicite sprijin dacă este necesar 

acest lucru. De asemenea, conştientizarea emoţională scăzută 

poate avea ca rezultat proiecţii incorecte şi interpretarea greşită a 

emoţiilor altora. În ambele cazuri, judecăţile şi deciziile pot 

deveni compromise. De cele mai multe ori, cadrele cu un nivel 

scăzut de conştientizare emoţională se iau prea în serios şi adaugă 

o cantitate de stres autoindus. În cel mai rău scenariu, 

conştientizarea emoţională scăzută poate duce la negarea 

sentimentelor personale, periclitând bunăstarea fizică şi psihică. 

Astfel de circumstanţe pot determina un ofiţer să reacţioneze 

exagerat verbal sau fizic manifestându-se jignitor pentru el însuşi, 

cât şi pentru departamentul din care face parte. Prin contrast, 

cadrele cu înaltă conştiinţă emoţională sunt capabile să-şi 
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coreleze propriile sentimente la nevoi, creând astfel o bună 

cunoaştere de sine. Ofiţerii/subofiţerii sunt capabili să înţeleagă 

cum şi de ce emoţiile se schimbă, au, de asemenea, capacitatea de 

a îmbina emoţiile în mod corespunzător, au de asemenea o 

înţelegere a modului în care alţii îi afectează şi sunt capabili să 

exprime emoţii şi sentimente într-un mod pozitiv. Ei ştiu ce simt şi 

de ce, şi pot citi alţi oameni. În mod similar, permit altora să le 

citească în mod clar. Ei sunt capabili să împiedice ca incidentele 

simple să iasă dintr-o anumită proporţie şi de a aduce calm într-o 

situaţie haotică. Ofiţerii/subofiţerii puternici în conştiinţa 

emoțională sunt capabili să reziste şi să se ocupe în mod adecvat 

de ceea ce dr. Kevin M. Gilmartin (specialist în domeniul 

științelor comportamentale și consultant în management, 

specializat în domeniile de aplicare a legii și de siguranță publică) 

denumeşte „emotional survival”. Majoritatea angajaților din 

domeniul de siguranţă publică sunt învăţaţi şi înţeleg importanţa 

asertivităţii şi a implicării în situaţiile critice. Asertivitatea include 

capacitatea ofițerilor de a-şi exprima emoţiile şi de a-şi proteja 

drepturile în mod nedistructiv sau neabuziv. Forța în asertivitate 

permite personalului să preia controlul asupra situaţiilor prin 

exprimarea deschisă a credinţelor şi gândurilor, să îşi exprime 

opiniile şi gradul de dezacord, poziţionându-se într-o manieră 

deschisă şi neabuzivă. Centrul asertivităţii constă în potenţialul 

fiecărui ofiţer/subofiţer de a exersa această forţă, permiţând 

asertivităţii să progreseze fără a ajunge la agresiune. Pe de altă 

parte, lipsa asertivităţii poate duce la pasivitate, timiditate şi 

compromis, ceea ce ar putea lăsa loc comportamentului mai 

agresiv din partea subiecţilor, făcându-l pe ofiţerul/subofiţerul 

implicat o ţintă mai uşoară în anumite interese. O altă competenţă 

predată majorităţii recruţilor din domeniul aplicarii legii este 
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necesitatea independenţei în procesul de luare a deciziilor. Din 

cauza lipsei forţei de muncă şi a suprafeţelor mari acoperite de 

cele mai multe patrule, timpul şi distanţa sunt întotdeauna motive 

de îngrijorare. Un nivel ridicat de independenţă îi permite 

ofiţerului să se autoprogrameze şi autocontroleze în gândire şi 

acţiune în timp ce rămâne liber de dependenţa emoţională. În plus 

independenţa produce dependenţa de sine în planificarea şi luarea 

deciziilor, în multe situaţii fiind necesar ca ofiţerii/subofiţerii să-şi 

permită capacitatea de a se consulta cu ceilalţi. Forţa interioară 

şi încrederea câştigate din decizia independentă determină 

capacitatea de a funcţiona autonom, mai degrabă decât funcţia de 

securitate sau sprijinul altora. În termeni de dezvoltare personală, 

astfel de cadre ar putea fi numite „capabile şi încrezătoare”. 

Ofiţerii/subofiţerii cu tendinţă de a dezvolta independenţă se 

conduc singuri în incertitudinea propriilor idei. Cea mai mare 

preocupare cu cei care nu dispun de independenţă este că aceştia 

permit altora să ia decizii finale atunci cand este inadecvat să o 

facă, abdicându-şi datoria primară de a interveni pentru a aduce 

calmul în situaţii de criză. De asemenea, important pentru o 

carieră în domeniul ordinii publice şi aplicare a legii cu succes 

este autoăanaliza abilităţilor potenţiale pentru stabilirea unui 

parcurs în carieră cu un sens spre dezvoltare şi cu un sens al 

scopului. Principalul motiv pentru care majoritatea persoanelor 

se alătură profesiei nu este pentru salarii mari sau pachete de 

beneficii enorme, ci pentru a servi intereselor comunităţii. Un 

nivel ridicat de autoanaliză poate conduce cadrele să se 

străduiască la maxim pentru dezvoltare în carieră, încercând 

întotdeauna ce e mai bine şi lucrând pentru a îmbunătăţi cadrul de 

lucru. Eşecul ofiţerilor/subofiţerilor de a dezvolta 

autoactualizarea abilităţilor în funcţie de nevoile serviciului poate 
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duce la o lipsă de motivaţie sau stagnare, creând incertitudine cu 

privire la locul unde se îndreaptă în profesie şi în viaţa lor. Fără 

autoactualizare, ofiţerii au dificultăţi în găsirea împlinirii şi 

satisfacţiei în munca lor şi vor avea probleme în înţelegerea 

semnificaţiei vieţii pentru ei. 

Interpersonal: scala interpersonală include subscalele de 

empatie, responsabilitate socială şi relaţii interpersonale. 

Competenţa legată de inteligenţa emoţională, care poate avea cel 

mai mare impact şi cea mai profundă semnificaţie atât în 

interiorul, cât şi în afara profesiei, este empatia. Empatia este 

capacitatea de a fi conştient, de a înţelege şi de a aprecia 

sentimentele altora. Ofiţerii/subofiţerii care demonstrează un nivel 

ridicat de empatie pot citi emoţiile altora şi pot alege pe indicii 

sociale, ceea ce le permite să manifeste îngrijorare/compasiune 

faţă de ceilalţi. Importanţa acestei competenţe este dezvoltarea 

capacităţii ofiţerilor/subofiţerilor – soţi, taţi, mame, colegi şi 

prieteni – să construiască relaţii emoţionale. Cadrele lipsite de 

empatie deseori nu înțeleg sentimentele celorlalţi şi au dificultăţi 

în relaţia cu ceilalţi, pe baza interpretărilor greşite, a indiciilor 

sociale şi a reacţiilor surprinzătoare de la alţii. Ofiţerii/subofiţerii 

lipsiţi de empatie uită de multe ori cine sunt şi de unde provin. Nu 

se poate subestima importanţa responsabilităţii sociale în 

profesiile ce implică aplicarea legii. Responsabilitatea socială se 

află în centrul misiunii şi scopului unui ofiţer oferindu-i 

îndrumare, fiind pentru acesta o busolă internă de îndrumare. 

Responsabilitatea socială permite ofiţerilor să coopereze, să 

contribuie şi să fie constructivi ca membri în aceeaşi profesie. 

Prin respectarea regulilor, reglementărilor, politicilor şi 

procedurilor, ofiţerii demonstrează profesionalism şi 

responsabilitate socială. În plus, un sentiment dezvoltat al 



139 

 

responsabilităţii sociale permite ofiţerilor să fie acceptaţi de alţii. 

Incapacitatea de a dezvolta responsabilitate socială poate provoca 

întrebări cadrelor noastre despre angajamentele lor faţă de 

profesie, faţă de organizaţie şi grupul profesional. O lipsă de 

responsabilitate socială va impiedica ofiţerii/subofiţerii să se 

implice de bună voie în eforturile de grup sau echipă, chiar până 

în punctul de a refuza misiunea grupului profesional. Selectarea 

ofiţerilor/subofiţerilor cu responsabilitate socială este cheia unei 

comunităţi de poliţie de succes şi eficiente. Cu multe departamente 

care încorporează o formă de poliţie comunitară, necesitatea 

dezvoltării inteligenţei emoţionale este extrem de importantă. 

Ofiţerii/subofiţerii care au abilitatea de a stabili şi menţine relaţii 

interprsonale reciproc satisfăcătoare au şi o perspectivă pozitivă 

asupra societăţii. Dăruirea şi primirea afecţiunii şi uşurinţa de a 

dezvolta şi menţine relaţiile sociale sunt unele dintre beneficiile 

relaţiilor interpersonale. Ofiţerii/subofiţerii care au dificultăţi în 

planul relaţiilor interpersonale, fiind rigizi, incapabili de a 

împărtăşi sentimente şi de a menţine relaţii, ajung la izolare 

socială. Punerea în aplicare a legii este efortul unei echipe, iar cei 

izolaţi sunt contraproductivi în crearea şi acceptarea unei viziuni 

comune şi a unor echipe constructive. 

Managementul stresului: scala de management al 

stresului include subscalele de toleranţă la stres şi de control al 

impulsului emoţional. Importante în domeniul de aplicare a legii 

sunt competenţa de toleranţă la stres şi capacitatea ofiţerilor de a 

rezista la situaţii potrivnice, evenimente şi situaţii stresante. 

Ofiţerii/subofiţerii care tolerează un nivel ridicat de stres aleg un 

curs adecvat de acţiune pentru a face faţă situaţiilor stresante şi  

unor probleme dificile, cu optimism. De mare importanţă pentru 

cadrele din domeniul de aplicare a legii care tolerează bine 



140 

 

stresul este convingerea că aceştia pot controla şi influenţa 

situaţiile în care se află. Ofiţerii/subofiţerii care nu tolerează 

stresul, de multe ori, sunt ineficienţi în utilizarea mecanismelor de 

coping, sunt mai degrabă temători şi reactivi decât proactivi şi au 

un nivel ridicat de anxietate. Când vine vorba de managementul 

stresului şi de relaţiile cu publicul, cadrele trebuie să-şi 

amintească de faptul că emoţiile sunt ca viruşii – transmisibile şi 

contagioase. Din acest motiv, trebuie să aibă grijă la intenţii şi 

reacţii, la faptul că atenţia mass-mediei este constant îndreptată 

spre comunitatea de aplicare a legii, iar controlul impulsului 

emoţional este deosebit de important pentru caracterul lor şi 

pentru comportamentul lor etic. Competenţa emoţională a 

controlului unui impuls îi permite ofiţerului/subofiţerului să 

rezolve sau să amâne un impuls, sau tentaţia de a acţiona sau de a 

răspunde. Cadrele care manifestă un nivel ridicat de control al 

impulsurilor se abţin de la agresiune, ostilitate şi comportament 

iresponsabil. Problemele legate de controlul impulsurilor se vor 

manifesta printr-un nivel scăzut de toleranţă la frustrare, 

impulsivitate, probleme de controlul furiei, explozivitate şi 

comportament imprevizibil. Ofiţerii/subofiţerii care nu au 

controlul impulsurilor au mai multe şanse să facă subiectul unui 

titlu de ziar, deoarece, lipsindu-le autocontrolul, sunt predispuşi 

spre comportamente abuzive şi spre utilizarea necorespunzătoare 

a forţei. 

Adaptabilitate: scala de adaptabilitate include subscalele 

de testare a realităţii, flexibilitate și rezolvarea problemelor. 

Competenţa testării realităţii, care este capacitatea de a evalua 

corespondenţa dintre realitatea subiectivă şi ceea ce există în mod 

obiectiv, este esenţială pentru toate cadrele din domeniul de 

aplicare a legii. Ofiţerii/subofiţerii trebuie să poată să vadă 

lucrurile în mod obiectiv, aşa cum sunt şi nu ceea ce şi-ar dori sau 
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de ce se tem. Ofiţerii/subofiţerii au nevoie de capacitatea de a se 

concentra atunci când încearcă să evalueze şi să facă faţă 

situaţiilor care apar în mod regulat. Ofiţerii/subofiţerii calificaţi 

în testarea realităţii sunt capabili să caute dovezi obiective pentru 

a confirma, justifica şi susţine sentimentele, percepţiile şi 

gândurile. Cei care nu posedă această abilitate sunt 

„deconectaţi” – necondiţionaţi şi nerealişti. 

Evaluări şi ipoteze. Ofiţerii/subofiţerii necalificaţi în testarea 

realităţii sunt ameninţări pentru ei înşişi şi pentru aceia pentru 

care sunt plătiţi a-i servi şi a le oferi protecţie. Flexibilitatea este 

competenţa care le permite să-şi adapteze emoţiile, gândurile şi 

comportamentele la schimbare, la noi situaţii şi condiţii, şi le 

permite să fie deschişi şi toleranţi faţă de noile idei cu care intră 

în contact. În plus ofiţerii/subofiţerii flexibili sunt agili mental, 

sinergici şi capabili să reacţioneze la schimbare fără rigiditate. 

Necesare succesului în profesia de aplicare a legii sunt 

capacitatea de a schimba ipotezele şi acţiunile atunci când 

dovezile sugerează că sunt greşite, precum şi abilitatea de a se 

adapta la circumstanţe nefamiliare, imprevizibile şi dinamice. 

Eşecul de dezvoltare a flexibilităţii rezultă în rigiditate, rezistenţa 

la schimbare şi modele de comportament învechite care sunt 

contraproductive pentru dinamica mereu în schimbare în serviciul 

public. Ofiţerii/subofiţerii care aplică legea sunt supuşi unei 

presiuni constante pentru a rezolva rapid şi eficient problemele, 

prin urmare trebuie să aibă abilităţi bune de rezolvare a 

problemelor. Competenţa în rezolvarea problemelor le permite să 

identifice şi să definească probleme în timp ce generează şi 

implementează soluţii practice. Ofiţerii/subofiţerii calificaţi în 

rezolvarea de probleme au o abordare sistematică de luare de 

decizii, începând cu strângerea de informaţii şi apoi cântărirea 

argumentelor pro sau contra. Cei care nu au această abilitate 
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depind de ipoteze şi au tendinţa de a trece la soluţii şi concluzii, 

când simt că scaunul le este ameninţat (proverbial) şi nu utilizează 

o strategie sau un proces structurat. De asemenea, 

ofiţerii/subofiţerii cu competenţe minime în rezolvarea 

problemelor, depind de soluţiile pe termen scurt, aplecându-se 

mai degrabă pe rezolvarea simptomelor unei probleme decât să se 

uite la imaginea de ansamblu pentru a ajunge la sursa 

preocupării. 

Starea generală a dispoziţiilor: starea generală de 

dispoziţii include subscalele de fericire şi optimism. Important 

pentru supravieţuirea emoţională a cadrelor este elementul 

optimismului şi ceea ce Jim Collins, autor al carţii „Good to 

great” – De ce unele companii fac saltul... și alții nu (apreciată ca 

fiind cea mai bună carte de management din SUA) încadrează, 

pentru solicitări la locul de muncă, „faptele brutale”. „Faptele 

brutale”, pentru agenţiile şi ofiţerii/subofiţerii care aplică legea, 

presupun faptul că ei nu pot continua să gândească în termenii de 

a face mai mult… cu mai puţin… În schimb, trebuie să-şi dea 

seama ce pot face cu ceea ce au. Optimismul este capacitatea de a 

privi la partea luminoasă a vieţii, păstrând în acelaşi timp o 

atitudine pozitivă, chiar şi în faţa adversităţii. Menţinerea unei 

abordări pline de speranţă în viaţa şi pozitive, este cheia în 

relaţionare. Ofiţerii/subofiţerii optimişti sunt capabili să creeze şi 

să susţină schimbări pozitive prin concentrare pe propriile lor 

cercuri de influenţă, spre deosebire de îngrijorarea faţă de 

preocupările lumii. Pesimismul, frica şi incertitudinea, rezultatele 

unor niveluri scăzute de optimism conduc la pierderea timpului şi 

a energiei, cât şi autoinducerea stresului. Abilitatea de a simţi 

mulţumire faţă de viaţă  – de a se bucura de sine şi de ceilalţi şi de 

a se distra – este definiţia fericirii. Fericirea este un produs 
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secundar și/sau un indicator barometric al gradului general al 

stării ofiţerului – subofiţerului. Inteligenţa emoţională şi 

funcţionarea sa este asociată cu sentimentul general de veselie şi 

entuziasm. Cei nefericiţi vor fi nemulţumiţi de locurile de muncă, 

de profesia lor şi de viaţa lor şi vor evita compania altora. 

Acestora le lipseşte motivaţia şi vor avea o atitutine negativă faţă 

de muncă, ceea ce îi conduce la retragere de la contactul social. 

Tot pe același site al Asociaţiei Internaţionale a Şefilor de 

Poliţie (http://www.theiacp.org) este descrisă necesitatea 

măsurării inteligenţei emoţionale la personalul din domeniul 

ordinii publice. Datorită cerinţelor şi aşteptărilor profesionale, se 

cere a se şti dacă Inteligenţa emoţională poate fi utilizată ca şi 

criteriu pentru identificarea ofiţerilor competenţi în domeniul 

aplicării legii. Spicuim câteva dintre motivele descrise: 

„Ofiţerii din domeniul ordinii publice sunt un grup unic şi 

divers de oameni care se confruntă cu o mare varietate de emoţii, 

cu provocări diferite şi neobişnuite. Datorită naturii, vizibilităţii şi 

importanţei serviciilor oferite societăţii, ocupaţia este foarte 

controlată şi ţinută la un nivel înalt de standard public. 

Cunoaşterea competenţelor de inteligenţă emoţională este 

importantă pentru ofiţerii care aplică legea. Cercetările au 

demonstrat că gestionarea stării de spirit şi a emoţiilor se bazează 

pe conştiinţa de sine şi că dispoziţiile pozitive tind a spori 

percepţiile şi a îmbunătăţi eficacitatea şi succesul. Alte cercetări 

indică faptul că împărtăşirea emoţiilor sporesc team-buildingul. 

Oamenii care modelează potrivit emoţiile în momente de 

ambiguitate măresc şansele de creştere a solidarităţii în grup, un 

fapt extrem de important pentru comunitatea poliţiștilor care se 

confruntă cu ambiguităţi aproape zilnic. Cultura aplicării legii este 

dinamică şi profesională, iar divergenţa faţă de norma culturală nu 

http://www.theiacp.org/
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este întotdeauna apreciată. Acest context unic al domeniului de 

aplicare a legii ar putea fi o limitare în unele situaţii însă procesul 

de identificare a competenţelor inteligenţei emoţionale ale 

ofiţerilor exemplari va ajuta în succesiunea etapelor de selecţie. 

Pentru a servi şi a proteja mai bine publicul, cele mai esenţiale 

competenţe sunt învăţarea monitorizării propriilor emoţii şi a 

celorlalţi şi învăţarea folosirii acestor cunoştințe pentru ghidarea 

gândirii şi acţiunii. Când competenţele esenţiale ale inteligenţei 

emoţionale sunt atinse, poliţiștii pot deveni cei mai buni 

funcţionari publici posibili.” 

Cercetarea este clară şi concluzionează nevoia de selecţie 

şi promovare a personalului din acest domeniu pe competenţele 

inteligenţei emoţionale. Sunt propuse, de asemenea, şi alte 

cercetări în cadrul aceluiaşi proiect, pentru lărgirea cadrului de 

referinţă: 

– Compararea percepţiilor ofiţerilor despre propria lor 

inteligenţă emoţională cu modul în care îi percep ceilalţi – 

stabilind în fapt o măsurătoare multilaterală a inteligenţei 

emoţionale; 

– Examinarea celor mai eficiente mijloace de predare şi 

dezvoltare a Inteligenţei emoţionale în cadrul culturii poliţieneşti; 

– Cercetări longitudinale care să investigheze dacă 

înţelegerea și cunoașterea propriilor competenţe ale inteligenţei 

emoţionale conduc la dezvoltarea sau schimbarea 

comportamentului. 

 

Referinţe de impact revelator. Emoţional şi profesional 

– în misiune. Prezentări de cazuri: 

Matt Selker, licenţiat în Administrarea Afacerilor şi master 

în Administraţie Publică, consultant american în managementul 

performanţei, supune opiniei publice în SUA o dezbatere pe tema 
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Necesităţii urgente şi imperative a educaţiei celor ce aplică legea 

cu privire la utilizarea competenţelor emoţionale. Aducerea în 

lumină a necesităţii urgente şi imperative a acestui tip de educaţie 

este motivată de decesul recent al lui Tamir Rice, un tânăr de 12 

ani, afroamerican din Cleveland, împuşcat mortal de doi poliţişti 

care nu au fost puşi sub acuzare de către organele abilitate din 

cauza lipsei de dovezi.  

1. Ofiţerul de poliţie Timothy Loehmann a deschis focul 

asupra lui Tamir Rice, de numai 12 ani, în data de 22 

noiembrie 2014, la doar două secunde de la sosirea 

într-un parc, unde copilul se juca, cu un pistol de 

jucărie. Procurorii care au cercetat cazul au anunţat că 

moartea lui Tamir a fost cauzată de o eroare umană, 

eroare bazată pe declaraţiile şi interpretările poliţiştilor 

implicaţi care au crezut că au răspuns la o potenţială 

situaţie de risc, însă aceştia au reacţionat instant fără a 

judeca detaliile situaţiei şi nici nu au detaliat situaţia 

prin apelul către 911. Acest eveniment nu a rămas fără 

impact asupra opiniei publice. Familia a continuat să 

îşi caute dreptatea în instanţele de judecată,  

atrăgându-şi mai mulţi simpatizanţi şi proteste ale 

acestora în stradă faţă de fapta inacceptabilă a 

poliţiştilor, alimentând furia cetăţenilor revoltaţi şi 

credinţa despre falsa siguranţă a cetăţeanului. Au 

urmat asigurări publice din partea primarului din 

Cleveland, Ohio, care a declarat că va începe un 

proces de revizuire administrativă a incidentului şi 

pentru ca astfel de incidente să nu se mai întâmple din 

nou, însă fără să comenteze decizia juraţilor privind 

intervenţia şi folosirea focului de împuşcare ca rezultat 
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adecvat în situaţia dată. În decembrie 2014, fenomenul 

de nemulţumire a populaţiei a luat amploare, au urmat 

marşuri de protest împotriva forţei excesive a poliţiei 

în tot statul Washington. Cea mai mare demonstraţie  

s-a ţinut lângă Casa Albă, reunind mai multe familii 

unite în durere şi mii de oameni nemulţumiţi de 

intervenţiile poliţieneşti. Punctul de aprindere al 

mişcării a fost constituit ca replică la forţa mortală a 

poliţiei, în primul rând împotriva barbaţilor  

afroamericani, cele trei incidente majore şi anume 

moartea lui Michael Brown în Ferguson, Missouri, 

Eric Garner în New York şi Tamir Rice în Cleveland 

au adus în prim-planul opiniei publice evenimente 

stresante şi alegerile proaste ale forţelor de ordine. 

2. În iulie 2014, Eric Garner a fost abordat de un ofiţer 

de poliţie îmbrăcat în civil în faţa unui magazin. 

Potrivit trecătorilor, Garner tocmai încheiase o 

altercaţie cu alţi trecători care cumpărau de la el ţigări 

fără timbru fiscal, deci încălcând legile statului New 

York. De data aceasta poliţistul a intervenit pentru 

altercaţia produsă, încercând să-l încătuşeze, sucindu-i 

mâinile la spate şi strângându-l de gât, aducându-l în 

poziţia culcat la sol, încă trei poliţişti în uniformă şi 

doi în civil l-au înconjurat acordându-i un tratament 

inegal ca măsură de folosire a forţei. O probă video a 

arătat că ofiţerul care l-a strâns de gât pe Garner a 

îndepărtat braţul din jurul gâtului după 15 secunde 

pentru a-şi folosi mâinile pentru a-l împinge pe acesta 

cu faţa în trotuar. Tot în probele video, Garner este 

auzit spunând Nu pot respira, de 11 ori în timp ce 
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stătea cu faţa în jos pe trotuar. Garner a fost ţinut 

încătuşat cu faţa la trotuar timp de 7 minute până la 

sosirea unei ambulanţe chemate de poliţişti când au 

observat lipsa reacţiei din partea lui. Aceştia nu au 

avut nicio încercare de a-l resuscita. Se pare că 

moartea a survenit la o oră după incident, făcând un 

atac de cord când a ajuns la spital. Evenimentul a 

agitat proteste publice şi mitinguri în mai multe ţări de 

pe continentul american, dar şi european cu acuzaţii 

asupra brutalităţii poliţiei, protestatarii făcând uz de 

ultimele cuvinte ale lui Garner, „Eu nu pot respira“, ca 

un slogan şi incantaţie împotriva brutalităţii poliţiei. 

Medicina Legală din New York a concluzionat asupra 

morţii, aceasta fiind cauza unei compresii a gâtului în 

urma şocului de apăsare, compresia toracelui şi 

poziţionarea predispusă în timpul imobilizării fizice de 

către poliţişti. Astmul, bolile de inimă şi obezitatea au 

fost citate ca factori cumulativi. Neexistând nicio 

deteriorare a traheei sau vertebrelor cervicale, legistul 

a decis moartea lui Garner – o crimă, însă conform 

încadrărilor medicilor legişti – o crimă cauzată de 

acţiunile intenţionate ale unei persoane, dar care nu 

este în mod necesar o moarte intenţionată sau o moarte 

penală. Ca urmare a decesului lui Garner, în cadrul 

Poliţiei din New York s-a ordonat o revizuire 

extensivă a procedurilor de formare şi intervenţie în 

forţă, în special concentrându-se pe cantitatea 

corespunzătoare de forţă care poate fi folosită în 

reţinerea unui suspect. New York Post sesizează, 

citând un oficial anonim din cadul Poliţiei New York 
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că, 35 de milioane de dolari au fost investite în eforturi 

de reconversie profesională ineficiente şi în pierdere 

de timp. Primarul New York-ului cere părţilor 

implicate să ajungă la un dialog şi să găsească o cale 

de a vindeca rănile de zeci de ani de neîncredere 

pentru a lăsa cultura poliţienească şi comunităţile pe 

care le protejează să se bucure în continuare de respect 

reciproc. Guvernatorul New York-ului declara că ar 

trebui să se ia în considerare numirea unui procuror 

special, să se ocupe de cazuri de presupusă brutalitate 

a poliţiei. Reacţiile opiniei publice s-au extins cu 

solidaritate, la Universitatea Georgetown, echipa de 

baschet masculin a purtat tricouri inscripţionate cu 

„Nu pot respira“, la fel şi echipa de baschet feminin a 

Universităţii Notre Dame din Indiana, SUA. Familia 

cere Departamentului de Poliţie al NY o sumă de 75 

de milioane de dolari, ca daune morale. 

3. Împuşcarea lui Michael Brown, în vârstă de 18 ani, a 

avut loc pe 9 august 2014, în Ferguson, Missouri. A 

fost împuşcat mortal de Darren Wilson, un ofiţer de 

poliţie din Ferguson, de 28 de ani. Circumstanţele au 

stârnit tensiuni atât în oraşul în care s-a întâmplat 

evenimentul, cât şi în afara regiunii, generându-se 

dezbateri serioase la nivel naţional cu privire la relaţia 

dintre autorităţi şi afroamericani, precum şi cu privire 

la modul de utilizare a forţei, a doctrinei poliţienesti în 

această privinţă. La fel ca şi în cazurile de mai sus  

(E. Garner, T. Rice), judecătorii au decis a nu-l 

inculpa pe Wilson, fiind exonerate de fapte penale de 

către departamentul de justiţie SUA. Cu scurt timp 
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înainte de eveniment, Brown a fost înregistrat că a 

furat mai multe pachete de ţigări de foi dintr-un 

magazin şi l-a împins pe vânzătorul care a încercat să-l 

oprească. Brown era însoţit de prietenul său, Dorian 

Johnson. Poliţistul Wilson fiind notificat cu referire la 

acest jaf şi descrierea celor doi suspecţi, îi întâlneşte 

pe aceştia mergând pe jos pe mijlocul străzii. Poliţistul 

le blochează calea cu autovehiculul său, urmând o 

altercaţie cu Brown şi Johnson, somându-i să stea pe 

loc. Brown şi Johnson decid să fugă, se despart şi 

Wilson continuă urmărirea lui Brown. Brown se 

opreşte şi se întoarce cu faţa către ofiţer dorind să se 

predea. Wilson îl împuşcă, trăgând în el de mai multe 

ori, toate loviturile nimerindu-l în partea din faţă, cu 

excepţia celor două gloanţe trase în braţul drept al lui 

Brown. Wilson a descărcat în Brown un total de 12 

gloanţe. Brown nu era înarmat şi se deplasa către 

Wilson când acesta declanşase focurile de armă 

împotriva lui. Martorii au declarat că Brown avea 

mâinile deasupra capului, fiind deci în poziţia de 

predare, însă Departamentul de Justiţie al SUA a decis 

că mărturiile lor nu au fost credibile, judecătorii 

concluzionând că Wilson a declanşat focul în 

autoapărare. Mai mult de o săptămână au existat 

proteste cu scandări Mâinile sus, nu trage!; proteste 

paşnice, dar şi violente, care au necesitat intervenţii 

militarizate din partea forţelor de ordine. 

Departamentul de Justiţie al SUA iniţiază o anchetă a 

forţei de poliţie Ferguson, Missouri, în paralel cu 

cercetările cazului Brown, pentru a examina dacă 
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ofiţerii implicaţi în mod obişnuit în activităţi 

comunitare încalcă drepturile constituţionale ale 

cetăţenilor afroamericani, constantându-se mai multe 

atitudini şi comportamente total neprofesionale, bazate 

pe discriminare şi stereotipuri rasiale. În mai 2016, 

Delrish Moss, un veteran al aplicării legii din Miami şi 

expert în relaţiile comunitare, a fost învestit ca primul 

şef de poliţie afroamerican în Ferguson, declarând că 

provocarea sa profesională este îmbunătăţirea 

relaţiilor dintre Poliţie şi comunitate. 

4. Un poliţist din Ohio este acuzat că şi-a testat arma cu 

electroşocuri pe un copil în vârstă de nouă ani, după ce 

micuţul a refuzat să meargă la şcoală. Incidentul a fost 

ascuns de secţia de poliţie la care era angajat poliţistul, 

iar şeful secţiei, Mike McCoy, a fost suspendat din 

funcţie, pe motiv că a muşamalizat cazul. Potrivit 

presei internaţionale, poliţistul a folosit arma din 

dotare deoarece nu a reuşit să-l convingă pe copil să 

meargă de bunăvoie la şcoală. 

Atât în SUA, cât şi în ţările Europei, inclusiv în România, 

au existat numeroase incidente între forţele de ordine şi cetăţeni. În 

România, instituţiile din domeniul ordinii publice şi siguranţei 

naţionale depun un efort constant pentru a înlătura efectele unei 

percepţii de tipul: România este un stat poliţienesc-jandarmeresc, 

format în urma intervenţiilor în care s-a folosit forţa împotriva 

mulţimilor de suporteri la meciurile de fotbal, cel mai criticat 

aspect din ultimii ani fiind cel de la meciul Steaua-Dinamo (2006) 

când, conform cu descrierile celor implicaţi, suporterii au fost 

scoşi în mijlocul intersecţiei şi au fost călcaţi în picioare cu caii, 

împuşcaţi cu gloanţe de cauciuc şi bătuţi cu cruzime. Imagini pe 
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internet, forumuri despre derbyul sângeros, cât şi articole de presă 

pe tematica violenţei folosite de forţele de ordine arată efectele 

nefaste ale disproporţionalităţii forţei. Titluri precum Unei fete i-a 

fost spartă faţa cu bastonul şi umplută de sânge sau Suporterii au 

fost împuşcaţi cu gloanţe de cauciuc până au fost puşi la pământ – 

stârnesc reacţii sociale şi percepţii negative asupra instituţiei. 

Instituţia nu poate decât să lucreze permanent la imaginea sa prin 

efort constant în reforme organizaţionale şi măsuri legislative de 

competenţă, proiecte de prevenire a fenomenelor antisociale, 

pregătirea personalului. Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi 

combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive 

a produs efecte pozitive evidente asupra relaţiei forţe de ordine – 

cetăţeni şi percepţia cetăţenilor asupra forţelor de ordine. Folosirea 

forţei şi mai ales folosirea forţei în mod disproporţionat determină 

efectul-ecou al opiniei publice, acuzele populaţiei cu privire la 

aceste aspecte au făcut obiectul multor dezbateri publice.  

Acţiunile autorităţilor române, de folosire a forţei sau 

încătuşări nejustificate, au fost sancţionate de Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului, atunci când adepţi ai MISA au reclamat 

brutalităţi asupra lor din partea organelor legii, atât asupra 

femeilor, cât şi bărbaţilor. Incidentele de la Societatea Flaros 

(Timpuri Noi) din Bucureşti (2008) au fost aprig comentate de 

presă şi de opinia publică, atitudini care au condamnat intervenţia 

în forţă asupra unor presupuşi anarhişti anti-NATO, demonstranţi 

care nu manifestau violenţă. Nimic nu a justificat masiva 

desfăşurare de forţe ale Poliţiei şi Jandarmeriei şi, cu atât mai 

puţin, brutalitatea intervenţiei – acţiunile participanţilor fiind 

supravegheate de mai mult timp de SRI şi Jandarmerie. Existenţa 

unei serioase suspiciuni că grupul a comis sau este pe cale de a 

comite o faptă penală nu constituia în acest caz motivul pentru 
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descinderi în forţă, conducerea tinerilor la sediul Poliţiei, privarea 

de libertate câteva ore în secţiile de poliţie, abuzuri fizice şi 

verbale sau supunerea la tratamente degradante în acţiunile de 

percheziţie. APADOR-CH o organizaţie neguvernamentală, 

nonprofit, înfiinţată în 1990, care acţionează pentru protecţia 

drepturilor omului şi pentru stabilirea echilibrului, atunci când 

acestea sunt în pericol sau sunt încălcate, a desfăşurat multiple 

acţiuni de cercetare a cazului şi de apărare a tinerilor implicaţi în 

acest caz, precum şi reprezentarea acestora în instanţele de 

judecată din România şi CEDO. 

Acestea sunt doar câteva dintre exemplele intens 

mediatizate în care Poliţia şi Jandarmeria sunt înfăţişate ca fiind 

deasupra legii, exemple care, NU din cauza numărului sau 

frecvenţei cu care se întâmplă, ci a impactului puternic emoţional, 

concură la o percepţie generalizată negativă asupra instituţiilor de 

ordine. Pe site-ul oficial al APADOR-CH sunt prezentate mai 

multe situaţii de abuzuri în care sunt implicate forţele de ordine, 

cât şi cercetări cu privire la faptul că abuzurile rămân de prea 

multe ori nesancţionate chiar dacă sunt semnalate plângeri, 

autorităţile nu utilizează suficiente mijloace care ar putea preveni 

sau ajuta la descoperirea abuzurilor, un alt aspect asupra căruia îşi 

centrează atenţia această organizaţie fiind faptul că Poliţia nu 

informează suficient cetăţenii cu privire la drepturile şi obligaţiile 

care le revin. 

  

Educaţia – În sprijinul forţelor de ordine… 

Matt Selker, susţinătorul ideii de implementare urgentă a 

programelor de educaţie şi dezvoltare a competenţelor emoţionale 

în rândul poliţiştilor americani, descrie mecanismul neurologic ce 

are loc când o situaţie sau mediu este umplută cu ceea ce se 
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numeşte AEN – atractori emoţionali negativi, şi anume: Creierul 

nostru uman nu este capabil de a inova sau procesa informaţiile în 

mod eficient, de multe ori rezultatul fiind ori manifestarea unei 

reacţii sau ieşiri emoţionale ori o performanţă fragilă. Anita 

Howard, Ph.D din cadrul Departamentului de Comportament 

Organizaţional al Şcolii de Management a Universităţii Cleveland, 

Ohio, SUA, îşi aduce o contribuție originală şi semnificativă 

totodată, în conceptualizarea a ceea ce înseamnă schimbare 

intenţionată şi rolul atractorilor emoţionali negativi asupra 

schimbării. Teoria ei oferă o nouă înţelegere privind rolul 

emoţiilor pozitive şi negative în procesul de schimbare 

intenţionată. Atractorii emoţionali pozitivi (AEP) declanşează 

răspunsuri constructive cognitive şi fiziologice care îmbunătăţesc 

motivaţia unui individ, disponibilitatea la efort, optimismul, 

flexibilitatea, gândirea creativă, capacitatea de adaptare etc. 

Atractorii emoţionali negativi (AEN) declanşează un alt proces 

prin focalizarea atenţiei la factorii de stres social şi de mediu care 

ar putea compromite eficacitatea unui individ. Atractorii 

emoţionali negativi acţionează sistemul nervos simpatic care ne 

ajută să facem faţă stresului şi ameninţărilor, ne ajută să ne 

protejăm. Ei ne atrag spre posturi de apărare, care au ca rezultat 

răspunsul adaptativ la situaţii de risc. Atunci când se întâmplă 

acest lucru, cortizolul este eliberat din abundenţă în sistemul 

nostru, iar ca rezultate degenerative legate de eliberarea excesivă 

de cortizol, avem tendinţa de a experimenta: scăderea gândirii 

periferice, scăderea viziunii globale, dificultatea în procesarea 

cognitivă, incapacitatea de a gestiona sarcini complexe, 

dificultatea de a gândi la alternative posibile sau la situaţii noi, 

incapacitatea de a gândi în afara cutiei. Anita Howard recomandă 

înţelegerea aprofundată a AEP şi AEN în ședinţe de coaching care 

vin în ajutorul adulţilor de a-şi îmbunătăţi capacitatea de 
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schimbare. Teoria ei vine cu o îmbunătăţire a noţiunilor dezvoltate 

anterior despre valoarea emoţiilor. 

Inteligenţa emoţională este abilitatea de a înţelege, aprecia 

şi de a gestiona emoţiile. Daniel Goleman, un lider pentru acest 

subiect, sugerează că inteligenţa emoţională se referă la 

capacitatea de a recunoaşte propriile emoţii şi emoţiile celorlalţi şi 

valorificarea lor într-un mod care adaugă valoare, faţă de valoarea 

afectată a relaţiei sau situaţiei. Inteligenţa emoţională include 

conştientizarea de sine emoţională (pentru a identifica emoţiile şi 

modul în care influenţează rezultatele situaţionale),  

auto-managementul emoţional (capacitatea de a utiliza emoţiile 

sau de a face apel la alte emoţii pentru a rezolva problema sau a 

găsi rezultate alternative pentru situaţie), conștientizare socială 

(folosind abilităţi cum ar fi empatia, atenţia, pentru a înţelege 

emoţiile celor cu care interacţionăm) şi gestionarea relaţiei 

(capacitatea de a gestiona emoţiile altora pentru a rezolva 

conflicte, a construi legături, a colabora, influenţa sau socializa). 

Oamenii sunt capabili să îşi dezvolte capacitatea de inteligenţă 

emoţională prin educaţie, practică şi schimbare intenţionată. 

Revenind la personalul din sistemul de ordine publică, 

beneficiile unui program de pregătire în domeniul inteligenţei 

emoţionale sunt mai cu seamă evidenţiate prin corelarea lor directă 

cu armonizarea relaţiei cu cetăţenii, iar la una din extreme cu 

prevenirea unor situaţii care duc la rezultate tragice (folosirea 

armamentului pentru a anihila un risc major, lăsându-se pradă 

impulsului emoţional, fără a se folosi de mijloace intermediare – 

comunicare, negociere sau folosirea emoţiilor pentru a determina o 

schimbare). Natura muncii de poliţie presupune, în fond, 

procesarea informaţiilor rapid şi folosirea inteligenţei emoţionale 

în ghidarea acţiunilor, inteligenţa emoţională fiind suport pentru 

cele mai bune decizii şi pentru apărarea alegerilor făcute.  
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Stresul specific muncii de poliţie – un subiect detaliat de 

dr. Kevin M. Gilmartin, autorul cărţii – Emotional Survival for 

Law Enforcement Officers and Their Families („Supraviețuirea 

emoțională în domeniul de aplicare a legii: un ghid pentru ofițeri și 

familiile lor”) este prezentat astfel: Stresul este inevitabil – 

Suferința nu este! pecetluind teoria consacrată despre stres a lui 

Hans Selye – Nu contează ce ţi se întâmplă, ci cum reacţionezi la 

ceea ce ţi se întâmplă – în acest racord conceptual, suferinţa fiind 

o alegere nedorită, la care autorul face referire în lucrarea sa. 

Cartea este valoroasă deoarece întreprinde o călătorie prin 

labirintul muncii poliţieneşti: factori stresanţi, iminenţa riscului, 

dificultăţi inerente ale muncii poliţieneşti, oferind modalităţi de a 

face faţă acestor solicitări specifice. Dr. Kevin Gilmartin, fost şerif 

adjunct în statul Arizona, recunoscut la nivel naţional pentru 

munca sa în negocieri cu ostatici, ales în 1982 ca unul dintre cei 

mai buni 10 poliţişti ai anului, stabileşte strategii proactive pentru 

ofiţerii de poliţie şi familiile lor să supravieţuiască celei mai 

periculoase profesii. Dr. Kevin Gilmartin – un psiholog remarcabil 

al poliţiei din SUA – este unul din pionierii explorării acestei zone 

foarte specializate. Deşi interesul său iniţial a fost în activitatea 

operaţională, activitatea sa de consiliere a ofiţerilor de poliţie şi a 

familiilor acestora a dus curând la evidențierea faptului că unul 

dintre cele mai critice şi ignorate aspecte în domeniul aplicării 

legii este taxa emoțională pe care această ocupaţie stresantă o are 

asupra oamenilor săi.  

Educarea în domeniul inteligenţei emoţionale a angajaţilor 

din domeniul ordinii şi siguranţei publice este o necesitate 

concretă şi nu un concept abstract, programele de dezvoltare a 

competenţelor de Inteligenţă emoţională ghidând personalul din 

domeniu către conţinuturi şi practici preţioase. 
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emoţională.  

25. http://study.com/ – site cu resurse de psihologie şi cursuri 

online de psihologie și inteligenţă emotională.  

26. https://en.wikipedia.org/wiki/Death_of_Eric_Garner – 

studiu de caz după moartea lui Eric Garner – descrierea 

evenimentului, investigaţiile, reacţia publicului, familiei, poliţiei, 

politicienilor. 

27. https://en.wikipedia.org/wiki/Shooting_of_Michael_Brown 

– studiu de caz după moartea lui Michael Brown – descrierea 

evenimentului, investigaţiile, reacţia publicului, familiei, poliţiei, 

politicienilor, reacţii internaţionale. 

28. https://en.wikipedia.org/wiki/Shooting_of_Tamir_Rice- 

studiu de caz după moartea lui Tamir Rice – descrierea 

evenimentului, investigaţiile, reacţia publicului, familiei, poliţiei, 

politicienilor. 

29. http://www.theiacp.org/ – site-ul Asociaţiei Internaţionale 

a Şefilor de Poliţie, conferinţe internaţionale, lucrări practice, 

cultura organizațională. 
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