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CRIMINALISTICA ROMÂNEASCĂ
CONTEMPORANĂ
Istoria Institutului Naţional de Criminalistică
din Inspectoratul General al Poliţiei Române
Colonel (r.) prof. Vasile LĂPĂDUŞI
General (r) dr. Gabriel ŢÎRU
Comisar-şef de poliţie dr. ing. chimist Maria-Georgeta STOIAN

După anul 1965, în cadrul Ministerului de Interne s-a
militat consecvent pentru organizarea activităţii de cercetare
ştiinţifică, în special a celei cu caracter aplicativ. Această
activitate a avut ca obiect realizarea unor noi mijloace şi
metode care să poată fi folosite cu maximum de eficienţă
pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, identificarea
făptuitorilor, corpurilor delicte şi victimelor.
Întrucât mijloacele tehnice necesare în activităţile
structurilor Ministerului de Interne erau greu de achiziţionat
din străinătate, existând costuri mari, s-a luat măsura construirii
unei uzine care să realizeze mijloacele tehnice necesare,
împreună cu alte întreprinderi din ţară.
Criminalistica şi-a desăvârşit rolul important în
contribuţia la înfăptuirea justiţiei în România şi prin
reorganizarea fostului Serviciu tehnico-ştiinţific, în anul 1968,
când a luat fiinţă Institutul de Criminalistică din Inspectoratul
General al Poliţiei (Miliţiei – la vremea respectivă), al cărui
prim director a fost colonelul Vasile Măcelaru (1970-1973), şi
care a fost condus timp de 10 ani (1976-1985), de un titan al
criminalisticii româneşti, generalul post-mortem dr. Ion
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Anghelescu, sub coordonarea căruia a fost publicată
monumentala lucrare „Tratat practic de criminalistică”, în
5 volume, care a contribuit la pregătirea criminaliştilor şi a
altor cadre din Ministerul de Interne şi din alte instituţii ale
statului de drept. Această lucrare a fost apreciată în ţară şi
străinătate pentru calitatea şi utilitatea ei practică.
Începând cu anul 1968, odată cu înfiinţarea
Institutului de Criminalistică, s-a elaborat, verificat şi
perfecţionat metodologia de cercetare ştiinţifică, care a permis
criminaliştilor: col. (r) Ion Constantin, maior dr. Lupu Coman,
maior Ioan Vicol, dr. Constantin Ţurai, dr. Lucian Ionescu,
dr. Dan Şchiopu, maior (r) Iosif Goldhaar, chimist Octavian
Sorin, fizician Alexandru Radu, dr. Dorin Banciu, dr. Ioan
Droc, căpitan medic Gheorghe Asanache, prof. univ. dr.
Tiberiu Bogdan, col. Nicolae Coca, col. Dumitru Ciacanica,
lt. col. Ion Sântea, maior Ion Sima, lt. col. Gheorghe Bratu,
conf. univ. dr. Ioan Quai, farmacist Marcela Boia, prof. Vasile
Lăpăduşi, să elaboreze o serie de lucrări.
Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de
cercetare ştiinţifică, în cadrul Institutului de Criminalistică s-a
înfiinţat un compartiment care avea ca obiect cercetarea
ştiinţifică în structurile de criminalistică. La conducerea
compartimentului a fost numit maiorul dr. Lupu Coman,
specializat în criminalistică în fosta Uniune Sovietică.
Pentru a face o popularizare a mijloacelor şi metodelor
criminalistice, s-a organizat, la nivelul Ministerului de Interne
simpozionul cu tema „Şcoala Românească de Criminalistică”,
la care au participat oameni de ştiinţă, cadre didactice din
instituţiile universitare şi ale Ministerului de Interne.
Organizatorii acestei manifestări au fost general-maior
Octavian Pop, locţiitorul şefului I.G.M. (Inspectoratul General
al Miliţiei), col. dr. Ion Anghelescu, directorul Institutului de
Criminalistică din I.G.M., col. prof. Vasile Lăpăduşi,
șef serviciu în cadrul Direcţiei Învăţământ din M.A.I. Dintre
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cei care au prezentat comunicări de mare valoare ştiinţifică
pot fi enumeraţi: general-locotenent Jan Moldoveanu,
general-maior Octavian Pop, general maior Ioan Olaru,
prof. univ. dr. Camil Suciu, prof. univ. dr. Moise Terbancea,
procuror dr. Simion Ionescu, col. dr. Ion Anghelescu,
dr. Constantin Ţurai, lt. col. Corneliu Panghe, dr. Ladislau
Mocsy, maior Nicolae Ionescu, dr. Nicolae Dan.
Metodele şi mijloacele elaborate prin cercetare
ştiinţifică au constituit o noutate pe plan mondial, obţinându-se
brevete de la Oficiul de Invenţii al R.S.R. Dintre acestea pot fi
menţionate următoarele: metoda de identificare a persoanelor
după voce şi vorbire în limba română; metoda de expertiză
fonobalistică; cartoteca de identificare a persoanelor după
înscrisul de mână; cartoteca de identificare a persoanelor după
urmele palmare; metodele de expertiză antropologică şi
fonocriminalistică; dispozitivul pentru asigurat uşile
vagoanelor C.F.R. şi altele.
O altă manifestare organizată a fost şi simpozionul cu
tema „Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică”, ce a avut
loc în zilele de 22-23 iunie 1978, organizatorii fiind tot cei
menţionaţi la cel anterior. Cu acest prilej, generalul-maior
Octavian Pop, locţiitorul şefului I.G.M. a prezentat o temă cu
titlul: „Rolul cercetării ştiinţifice criminalistice în prevenirea şi
descoperirea infracţiunilor”.
Dintre cei care au prezentat comunicări sau referate au
fost: col. dr. Ion Anghelescu, prof. univ. dr. Moise Terbancea,
dr. Constantin Ţurai, prof. univ. dr. Tiberiu Bogdan,
prof. Vasile Lăpăduşi, prof. univ. dr. Ioan Quai, dr. Constantin
Rişcuţia, col. Valeriu Manea, col. (r) Ion Constantin, procuror
dr. Simion Ionescu, dr. Vicenţiu Molnar, col. Gheorghe Bratu,
chimist dr. Vilhelmina Cârstea, mr. Vlad Constantin Ionescu,
cpt. Gheorghe Păşescu, cpt. Octavian Toma, cpt. Petru Dima,
mr. Ilie Vasiliniuc, col. Ioan Cora, cpt. Eugen Sandu, farmacist
Marcela Boia, cpt. Gheorghe Farcaşiu, dr. Lucian Ionescu,
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mr. dr. Gheorghe Asanache, col. Corneliu Panghe, dr. Ion
Grigorescu, cpt. Mihai Novac, biolog Mina Dragomir,
cpt. Cătălin Bălteanu, lt.-col. dr. Lupu Coman, lt. psiholog
Tudorel Butoi, lt.-col. Constantin Aioaniţoaie.
Conţinutul comunicării a scos în evidenţă faptul că în
ultimii cinci ani au fost elaborate peste 200 de lucrări de
cercetare, dintre care 25 materializate în aparate şi dispozitive
necesare activităţii de cercetare la faţa locului şi de expertiză,
60 de metode de prelucrare a probelor şi de expertiză şi
115 metodologii de lucru criminalistice, care au avut
o importantă contribuţie la perfecţionarea activităţii
criminalistice.
În acest interval au fost editate şi următoarele lucrări:
1) „Portretul vorbit” – autori lt.-col. Corneliu Panghe şi
cpt. Constantin Dumitrescu, coordonator Vasile Lăpăduşi;
2) „Şcoala românească de Criminalistică” (lucrările
sesiunii de referate şi comunicări ştiinţifice ţinute în zilele de
17-18 mai 1974) – coordonatori: general-maior Octavian Pop,
lt.-col. dr. Ion Anghelescu şi maior prof. Vasile Lăpăduşi;
3) „Unele aspecte privind investigaţia criminalistică a
infracţiunilor de omor” – autor maior Coman Lupu,
coordonator prof. Vasile Lăpăduşi;
4) „Expertiza criminalistică a vocii şi vorbirii” – autor
dr. Ion Anghelescu;
5) „Deontologia profesională a expertului criminalist” –
autor dr. Ion Anghelescu;
6) „Dactiloscopia” – autori: Marius Rădulescu şi
Ion R. Constantin, coordonator prof. Vasile Lăpăduşi;
7) „Prezent şi perspectivă în ştiinţa criminalistică”
(lucrările sesiunii de referate şi comunicări ştiinţifice ţinute în
zilele de 22-23 iunie 1978) – coordonator prof. Vasile
Lăpăduşi).
La nivelul institutelor de învăţământ din Ministerul de
Interne au fost elaborate o serie de lucrări de criminalistică,
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unele dintre ele având caracter „secret” sau de „uz intern” –
motivul constând în faptul că în conţinutul acestora s-au făcut
referiri la interferenţa dintre criminalişti şi munca informativă.
Prin eforturile comune, de la o perioadă la alta, s-au
creat noi posibilităţi pentru transformarea cercetării ştiinţifice
criminalistice dintr-o preocupare sau o pasiune limitată doar la
unele cadre, într-o activitate de masă, ceea ce a sporit
considerabil aportul ştiinţei criminalistice la slujirea dreptăţii şi
adevărului.
Odată cu înfiinţarea şi dezvoltarea Institutului de
Criminalistică din Inspectoratul General al Poliţiei, pe baza
rezultatelor cercetării ştiinţifice efectuate în domeniu de
experţii criminalişti români, au fost organizate şi perfecţionate
cartotecile de identificare a delicvenţilor şi mijloacelor
materiale de probă.
În ceea ce priveşte identificarea dactiloscopică a
persoanei, se poate vorbi de un sistem românesc de organizare
a cartotecii dactiloscopice decadactilare şi monodactilare,
România fiind apreciată în perioada anilor 1976-1980 ca a treia
ţară la nivel mondial din punct de vedere al stadiului avansat în
clasificarea şi codificarea dactiloscopică.
La nivelul sistemului înregistrării penale din România
s-a realizat o clasificare tripartită:
 înregistrarea antecedentelor penale;
 cartoteca de identificare a persoanelor şi cadavrelor;
 cartoteca de identificare a mijloacelor materiale de
probă.
La rândul ei, cartoteca de identificare a persoanelor a
fost subclasificată astfel:
 cartoteca de identificare a persoanelor după modul
de operare (1979);
 cartoteca de identificare a cadavrelor (persoanelor)
cu identitate necunoscută şi persoanelor dispărute;
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 cartoteca de identificare a persoanelor după voce şi
vorbire (produs al şcolii româneşti de criminalistică);
 cartoteca de identificare a persoanelor după scris
(sistem de cartare a scrisului şi a formulei de lucru, brevetat
la OSIM nr. 68844 din 11 09.1975 de către C. Scânteie şi
I. Constantin).
Clasificarea
şi
subclasificarea
dactiloscopică
decadactilară şi monodactilară în România a preocupat o serie
de reputaţi experţi criminalişti, amintind aici pe Ilie Vasiliniuc,
Ion R. Constantin, Mihai Moroşanu, Ioan Vicol, Vasile
Matache, Alexandru Boerescu, Constantin Simion, Corneliu
Panghe (care a fost şef al departamentului de dactiloscopie în
perioada 1969-1987), Sima Sofia etc., reuşind să elaboreze
simboluri codificate ale desenelor papilare de la cele zece
degete, în funcţie de tipuri, subtipuri şi varietăţi scrise
în formule prin litere şi cifre. Criteriile care au stat la
baza grupării desenelor papilare digitale în cinci tipuri
fundamentale, respectiv arc (adeltic), laţ (monodeltic), cerc
(bideltic), combinat (polideltic) şi amorf, au fost determinate
de unele aspecte ale desenului papilar şi în mod deosebit de
numărul şi poziţia deltelor faţă de regiunea centrală (nucleul).
În paralel, s-a organizat, la nivel central, la Institutul de
Criminalistică, dar şi local, la nivelul serviciilor criminalistice
teritoriale, cartoteca urmelor papilare. În acelaşi sens, trebuie
amintit şi faptul că Serviciul Criminalistic al Poliţiei Capitalei a
brevetat la Oficiul de stat pentru Invenţii şi Mărci ,,Cartoteca
urmelor papilare palmare”.
Cartoteca dactiloscopică palmară a fost organizată pe
trei criterii de clasificare, în funcţie de:
 mâna de la care provin: cele de la dreapta sunt notate
cu litera ,,D”, iar cele de la mâna stângă cu litera ,,S”;
 regiunile palmei de la care provin: I (regiunea
digito-palmară), II (regiunea hipotenară), III (regiunea tenară);
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 particularităţile pe care le are desenul papilar dintr-o
regiune sau alta a palmei, ţinând cont de tipurile, subtipurile şi
varietăţile desenelor papilare.
Actualizarea constantă cu fişe dactiloscopice, urme
papilare şi examinarea manuală a acestora în cartotecile
dactiloscopice clasice, folosindu-se lupa sau unele instrumente
optice puţin evoluate, au făcut în timp să se diminueze
operativitatea cerută în aceste activităţi.
Creşterea numărului de specialişti în dactiloscopie,
a metodelor şi mijloacelor de relevare a urmelor papilare, a
eforturilor de perfecţionare a întregii activităţi, precum şi
diversificarea formulelor de clasificare nu au însemnat decât
paşi mărunţi în acest domeniu.
Cu toată pregătirea, factorul uman era depăşit de
volumul de date – impresiuni şi urme papilare – care a trebuit
să fie comparate, impunându-se în acest domeniu un sistem
automat, care s-a realizat în cele din urmă prin ani de studii şi
cercetări aplicative ale tehnicii de calcul în domeniul
dactiloscopiei. Cu certitudine se poate afirma că studiile
conjugate ale specialiştilor în dactiloscopie şi a celor din
informatică s-au materializat în crearea unor sisteme de
identificare automată a amprentelor digitale încă din perioada
1975-1980.
Studii referitoare la realizarea unui dispozitiv electronic
de captare, stocare şi codificare dactiloscopică a nucleului şi
deltei desenelor papilare înregistrate în cartoteca dactiloscopică
monodactilară centrală, utilizând un sistem informatic
numit FILM DATA, prin intermediul căruia se urmărea
stocarea şi codificarea imaginii desenelor papilare pe
microfilme fotografice ale acestora, au fost desfăşurate
încă din anul 1977 de specialişti criminalişti din
cadrul Institutului de Criminalistică, sub coordonarea
colonelului (r) inginer Sorin Alexandru Ionescu (care a fost şef
serviciu în perioada 1987-1990), însă eforturile specialiştilor
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care au continuat să cerceteze şi să aducă îmbunătăţiri
aplicaţiei, odată cu dezvoltarea tehnologiei IT, timp de aproape
10 ani, nu au putut fi materializate decât pentru o perioadă
scurtă de timp, din cauza posibilităţilor tehnologice limitate la
aceea dată; aplicaţia de codificare viza nouă subtipuri
dactiloscopice, fiind aplicabilă unui areal restrâns ca spaţiu şi
populaţie, de tipul unui land în Germania, şi nicidecum unui
teritoriu ca România.
Fundamentul ştiinţific şi posibilităţile de realizare a
unui astfel de sistem automat în domeniul dactiloscopiei au fost
analizate şi în cadrul unui schimb de experienţă realizat la acea
vreme între specialiştii criminalişti români şi specialişti din
Germania, ulterior specialiştii germani reuşind realizarea unui
procesor matricial destinat codificării şi clasificării
automatizate.
Ţările care au continuat cercetările începute în perioada
anilor ’70-’80 au obţinut rezultate materializate în realizarea
unor sisteme automate de identificare viabile: S.U.A
(PRINTRAK, COGENT), Franţa (MORPHO-Sagem), Japonia
(NEC), Germania (DERMALOG), Rusia (DEC).
Anul 1985 a marcat înfiinţarea Serviciului de
Identificări Judiciare în cadrul Institutului de Criminalistică,
având obiective definite pe linia organizării şi utilizării
eficiente a cartotecilor dactiloscopice, decadactilare şi
monodactilare, a cartotecilor urmelor papilare şi a cartotecii
antropologice. De asemenea, o sarcină primordială era şi
coordonarea la nivel teritorial a activităţii de organizare a
cartotecilor locale decadactilare, valorificarea urmelor papilare,
pregătirea dactiloscopilor şi monitorizarea activităţii
criminalistice.
Eforturile postdecembriste ale Poliţiei Române şi
Institutului de Criminalistică au fost canalizate, în concordanţă
cu cerinţele practicii judiciare privind identificarea
dactiloscopică, spre adoptarea unor soluţii moderne, în pas cu
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progresul tehnologic, soluţii care au condus la apariţia şi
utilizarea sistemelor automate de identificare a amprentelor,
denumite
generic
A.F.I.S.
(Automatic
Fingerprint
Identification System).
Astfel, după un secol de la identificarea primului
infractor pe baza urmelor papilare, în iulie 1996 a fost
realizată prima identificare cu sistemul A.F.I.S. în
România, iar la finele anului 1996, tehnologia A.F.I.S. a
devenit accesibilă structurilor criminalistice din Poliţia
Română, datorită eforturilor conjugate ale col. (r) Mircea
Marin, director al Institutului de Criminalistică (1994-2004) şi
ale şefului Serviciului de identificări judiciare din Institutul de
Criminalistică, expert criminalist Dume Petru (1992-2001),
care şi-au adus o contribuţie importantă la implementarea
acestui sistem în activitatea Poliţiei Române.
Utilizarea cu eficienţă a sistemului - fapt atestat prin
rezultatele obţinute de către specialiştii criminalişti din cadrul
Institutului de Criminalistică – a făcut ca, după primii trei ani
de examinări dactiloscopice, factorii de decizie să ia hotărârea
extinderii sistemului A.F.I.S., în anul 2000, la șapte unităţi
teritoriale, acest pas marcând un moment important al
modernizării poliţiei tehnico-ştiinţifice. Ulterior, începând cu
data de 25.07.2007, sistemul a fost implementat la fiecare
inspectorat de poliţie judeţean şi la Poliţia Capitalei. De altfel,
prima identificare după urma papilară realizată cu
sistemul A.F.I.S. 2000 datează din octombrie 2007.
Sistemele automate de identificare a persoanelor după
amprentele papilare, cunoscute generic sub numele de A.F.I.S.,
sunt astăzi într-o continuă perfecţionare şi expansiune pe plan
mondial.
De numele col. (r) Mircea Marin, directorul de atunci al
Institutului de Criminalistică, se leagă şi achiziţia, în anul 2002,
a primelor autolaboratoare criminalistice, dotate corespunzător
activităţii de cercetare la faţa locului. Astfel, au fost
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achiziţionate 45 de autolaboratoare, atât pentru dotarea
Institutului de Criminalistică, dar şi pentru dotarea serviciilor
criminalistice teritoriale şi a şcolilor de poliţie (agenţi şi ofiţeri)
din România. Aceste autolaboratoare aveau în dotare câte un
aparat fotodigital şi din acel moment s-a introdus la nivel
naţional fotografia digitală.
O altă serie de 45 de autolaboratoare, dotate
corespunzător momentului, va mai fi achiziţionată în anul
2010.
În Institutul de Criminalistică din Inspectoratul General
al Poliţiei funcţionau încă de la început şi laboratoare având ca
obiect de activitate examinările criminalistice clasice, în special
examinarea scrisului, actelor, documentelor, bancnotelor,
examinări traseologice şi balistice. Amintim doar câteva dintre
numele experţilor criminalişti care au activat în aceste domenii:
Liviu Bideanu, Ion R. Constantin, Ilie Vasilniuc, Ioan Vicol,
Mihai Tomescu, Valeriu Manea, Tudor Barbu, Florea
Măgureanu, Octavean Toma ş.a.; acestora li s-au alăturat, în
timp, experţii criminalişti Lucian Petrică, Ion Voinescu,
Nicolae Buzatu, Cătălin Bălteanu, Gheorghe Ene, Vasile
Campanie, Mihail Dumitru, Florin Piroi, Anel Iancu etc. Dacă
anii de început au fost anevoioşi, începând cu anul 2004 aceste
laboratoare au cunoscut o dezvoltare extraordinară, datorită
echipamentelor achiziţionate şi care vor aduce o faţă nouă
criminalisticii clasice.
Tot ca urmare a studiilor şi cercetărilor efectuate pentru
stabilirea adevărului în cadrul procesului penal, sub îndrumarea
dr. Ion Anghelescu şi a prof. Vasile Lăpăduşi, s-a luat măsura,
cu aprobările de rigoare, să se înfiinţeze în Institutul de
Criminalistică laboratorul poligraf (sau biodetectorul) prin care
să fie exploatată în detecţia stărilor de tensiune emoţională
(care în mod natural acompaniază ascunderea adevărului,
minciuna) modificările psihofiziologice involuntare care apar
la nivelul traseelor tensiunii-pulsului, respiraţiei şi reacţiei
14

electrodermo-galvanice (a pielii). Performanţele poligrafului în
detecţia stărilor de tensiune psihică-emoţională sunt posibile
datorită realităţii psihologice obiective, conform căreia faptul
infracţional nu rămâne o achiziţie benefică, întâmplătoare a
conştiinţei infractorului, ci se integrează în aceasta, sub forma
unei structuri informaţionale stabile (cu un conţinut şi o
încărcătură afectiv-emoţionale specifice, rol motivaţional bine
diferenţiat) a cărei negare sau disimulare posibilă doar în
planul verbal al ascultării infractorului, produce o adevărată
bulversare reflexă a funcţiilor neurovegetative, corespunzător
oglindită în modificările extrem de puţin supuse controlului
voluntar ce rămân în traseele celor trei parametri.
Conducerea laboratorului poligraf din cadrul
Institutului de Criminalistică a fost încredinţată tânărului
absolvent al Facultăţii de Psihologie, Tudorel Butoi, care a
primit gradul de locotenent. Pentru a se specializa, Tudorel
Butoi a urmat cursuri în mai multe ţări şi și-a desăvârşit
pregătirea în domeniile dreptului, criminalisticii, poliţiei,
criminologiei şi psihologiei judiciare. În urma studiilor,
cercetărilor şi a examenelor susţinute, Tudorel Butoi obţine
titlul de doctor în psihologie judiciară. Pe parcursul activităţii
sale, Tudorel Butoi a contribuit la pregătirea şi formarea unor
specialişti în domeniul examinării poligraf, la elucidarea unor
grave erori judiciare şi la soluţionarea unor cauze penale
complexe. Pe linie militară, Tudorel Butoi a obţinut toate
gradele, până la cel de colonel de poliţie. A elaborat peste
20 de lucrări în domeniul său de activitate şi a scris peste
100 de articole în publicaţiile de specialitate. Dintre lucrările
elaborate, enumerăm:
 „Psihologia judiciară” – Tratat universitar;
 „Psihanaliza crimei – Femeia-asasin”;
 „Psihologia interogatoriului judiciar”;
 „Crima sub lupa detectorului de minciuni”;
 „Analiza comportamentului în procesul penal”.
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În calitate de cadru didactic, a trecut prin toate treptele
universitare, de la lector universitar la profesor universitar.
În cadrul unor manifestări naţionale şi internaţionale,
Tudorel Butoi şi-a prezentat concluziile desprinse din studiile
şi cercetările efectuate, ce s-au bucurat de o reală apreciere,
fiindu-i acordate diplome de onoare şi alte distincţii.
Introducerea procedeului testării poligraf în cadrul
mijloacelor utilizate de ştiinţa criminalisticii a dat o nouă
valoare procesului penal, prin aceea că a permis abordarea
directă a subiectului infracţiunii, făcând corelaţia dintre
vinovăţia sau nevinovăţia acestuia (oglindite în prezenţa sau
absenţa reacţiilor tensiunii psihice emoţionale) în raport cu
întrebările puse, prezenţa sau absenţa probelor. Această
corelaţie face posibilă trecerea de la infractor la probă şi
de la probă la infractor, prin interpretarea modificărilor
psihofiziologice generate de sinceritatea sau nesinceritatea
acestuia în răspunsurile faţă de întrebările adresate ori cu
efectul unor probe.
Din experienţa practică s-a desprins o gamă largă de
posibilităţi de aplicare a tehnicii poligraf, cum ar fi:
a) Crearea unor posibilităţi de administrare a
probaţiunii în acele fapte penale în care, din diverse motive,
cercetarea la faţa locului nu s-a efectuat sau, deşi s-a efectuat,
nu a pus în evidenţă probe sau indicii materiale concludente;
b) Depistarea sincerităţii, legată mai ales de formarea
cercului de bănuiţi şi verificarea alibiului în ceea ce priveşte
justificarea timpului, prezenţei într-un anumit loc, companiei
anumitor persoane etc., lămurirea acestor aspecte fundamentale
ducând la orientarea corectă şi rapidă a primelor cercetări;
c) Testarea sincerităţii declaraţiilor şi depistarea
adevărului în cele relatate de martori, învinuiţi, inculpaţi sau
victime;
d) Testarea sincerităţii declaraţiilor în apărare, cu ocazia
tăgadei paternităţii şi a infracţiunilor flagrante.
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Rezolvarea cu succes a unor cauze cu un înalt grad de
dificultate, în care rezultatele testărilor poligraf au orientat
corect cursul cercetărilor, receptivitatea cu care organele
procuraturii şi instanţele de judecată au folosit acest mijloc
ştiinţific în soluţionarea unor cauze penale demonstrează
eficienţa şi deplina ancorare în munca practică a acestei tehnici
de lucru.
În acest sens, ar putea fi amintită sentinţa penală
nr. 127/77 a Tribunalului Judeţean Cluj, care a acceptat ca
mijloc de probă, în contextul întregului material probator
administrat în cauză, şi raportul de constatare tehnico-ştiinţifică
efectuat la cererea organelor procuraturii privind rezultatele
testării cu ajutorul poligrafului a subiectului S.C.
În Institutul de Criminalistică din Inspectoratul General
al Poliţiei funcţionau, de asemenea, laboratoare de analize
fizico-chimice ale probelor materiale. În cadrul acestor
laboratoare şi-au desfăşurat activitatea chimişti, ingineri
chimişti şi fizicieni, care au făcut primii paşi atât în ceea ce
priveşte dotarea laboratoarelor cu instrumente analitice
moderne, având la bază spectrometria de absorbţie/emisie
moleculară şi atomică, cât şi în ceea ce priveşte stabilirea,
adaptarea şi dezvoltarea unor metode de analiză ştiinţifică,
având la bază principii de analiză, cu aceste instrumente a
probelor materiale1.
Printre primii specialişti care au pus bazele
laboratoarelor de chimie judiciară din cadrul Institutului de
Criminalistică se numără Ion Grigorescu – doctor în ştiinţe
medico-farmaceutice, chimistul Vasile Măcelaru, fizicienii
Marcel Dobrilă şi Alexandru Radu – primul şef al Serviciului
Stoian M. G., Contribuţia expertizei fizico-chimice a probelor
materiale la probaţiunea judiciară, ISBN 978-973-0-16658-3, Aktis
Tipografie Ambalaje, Bucureşti, 2013.
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de Chimie Judiciară, în perioada 1977-1986. De asemenea,
chimiştii Octavian Savin, Ilona Buta, Ion Geambaşu, Victoria
Livinschi, Wilhelmina Crăciun şi Georgeta Lungan.
Prima carte de balistică judiciară, publicată în 1972, l-a
avut ca autor pe chimistul Vasile Măcelaru care, urmare
a calităţilor sale în plan profesional dar şi managerial, a
fost numit, în anul 1970, director al Institutului de
Criminalistică.
Pe parcurs, în anii 1973, 1975 şi respectiv 1976,
acestora li s-au adăugat chimiştii Mihai Novac, Ştefania
Mihăilescu şi Mihaela Moldovan.
De la înfiinţarea Institutului de Criminalistică al
Poliţiei, până în anul 1997, laboratoarele de chimie judiciară şi
de biologie au funcţionat în acelaşi serviciu, respectiv Serviciul
de Expertize Fizico-Chimice şi Biologice, în cadrul căruia şi-au
desfăşurat activitatea şi medicul antropolog Gheorghe
Asanache, biologii Gabidor Popa, Mina Dragomir, Carmen
Ionescu şi biochimistul Octavian Conicescu. Metoda de
expertiză utilizată în acei ani de către experţii biologi era
serologia judiciară.
În anul 1997, la sugestia chimistului Mihai Novac, care
în acel moment era şeful acestui serviciu (1986-1997),
Compartimentul Biologie s-a separat de Compartimentul
Chimie Judiciară, scopul separării fiind argumentat de
necesitatea obţinerii de fonduri financiare care să fie alocate în
mod distinct celor două compartimente, în vederea extinderii şi
dezvoltării de noi metode de analiză, respectiv de achiziţie de
instrumente analitice moderne.
Începuturile dezvoltării chimiei judiciare, marcate de o
dotare precară cu echipamente şi instrumente analitice, au fost
compensate la acea vreme de pasiunea, dăruirea profesională şi
inventivitatea chimiştilor şi fizicienilor amintiţi mai sus.
Astfel, dr. farmacist Ion Grigorescu și chimistul
Octavian Savin (care ulterior a devenit doctor în chimie, cu o
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teză privind studiul cristalelor lichide) au pus bazele analizelor
toxicologice prin metode analitice clasice, cum ar fi
cromatografia în strat subţire coroborată cu relevarea analiţilor
prin reacţii de culoare, precum şi prin analize instrumentale,
analiţii extraşi din matricea probelor fiind studiaţi prin
spectrometrie de absorbţie în infraroşu.
Chimista Ilona Buta a pus bazele analizelor
fizico-chimice ale hârtiei, iar împreună cu chimistul Octavian
Savin, a dezvoltat metode analitice de examinare a materialelor
scripturale (cerneluri şi paste chimice) cu rezultate deosebite în
stabilirea falsului de documente. Amploarea activităţii acestora
a fost marcată de realizarea unor cataloage care au cuprins sute
de cromatograme obţinute prin cromatografie pe hârtie a
diverselor tipuri de cerneluri şi paste chimice developate în
sisteme de eluenţi, rezultatele experimentelor realizate
constituind suportul pregătirii de specialitate a chimiştilor de
azi.
Începuturile chimiei judiciare, aşa cum am menţionat
anterior, au fost dificile, din cauza dotării modeste cu
echipamente analitice, acea perioadă putând fi caracterizată
drept „chimie la eprubetă” – analizele fiind preponderent
chimice şi mai puţin instrumentale. Cromatografia pe hârtie
sau cea în strat subţire, considerate ca fiind metode fizice
performante de izolare a substanţelor de interes analitic,
pentru a fi la fel de performante atunci când sunt utilizate ca
metode de identificare chimică, este nevoie să apeleze
la o gamă extrem de extinsă de substanţe-etalon pentru
examinări comparative. Inexistenţa unor substanţe-etalon, fără
de care expertul analist nu putea identifica substanţele de
interes analitic, a constituit un prim impediment cu care
experţii criminalişti s-au confruntat în perioada de început a
existenţei laboratoarelor de chimie judiciară. De altfel, în
toxicologie, existenţa unui număr imens de substanţe cu
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potenţial toxic face imposibilă crearea unor bănci de date cu
substanţe toxice-etalon. Din acest considerent, se impunea
ca o prioritate stringentă achiziţia unor echipamente analitice
moderne, care să permită, pe de o parte identificarea
analiţilor fără a fi necesară apelarea la substanţe-etalon, iar pe
de altă parte, acestea să fie şi performante din punct de vedere
al limitei de detecţie, ştiut fiind faptul că în majoritatea
cazurilor, probele ridicate de la faţa locului sunt la nivel de
microurme.
Astfel, în perioada 1970-1973 au fost achiziţionate
primele echipamente analitice performante: spectrometrul de
infraroşu Spekord M80 şi spectrofotometrul UV-Viz, utilizate
în expertiza substanţelor de natură organică (toxice, polimeri,
pigmenţi).
Posibilităţi noi de abordare analitică au fost create
şi în domeniul expertizei componentelor anorganice din probe
de sol, vopsele şi aliaje metalice prin achiziţionarea în
aceeaşi perioadă a spectrografului de emisie Q24 şi a
spectrofotometrului de absorbţie atomică, un rol de pionierat în
acest domeniu avându-l chimista Mihaela Moldovan.
Dotarea laboratoarelor de chimie judiciară cu primul
gazcromatograf model Carlo Erba (1974) a permis abordarea
unor genuri noi de expertiză, cum ar fi expertiza produselor
petroliere şi a primerilor în cazul incendiilor provocate, precum
şi expertiza băuturilor alcoolice şi nealcoolice. Iniţiatorii
analizei prin gazcromatografie au fost Mihai Novac şi Ştefania
Mihăilescu, chimiști care au upgradat sistemul de
gazcromatografie cu un pirolizor, fără de care analiza în urme a
unor polimeri şi elastomeri era imposibil de efectuat.
Un salt calitativ în procesul de examinare a fibrelor
textile şi a firelor de păr a avut loc în anul 1975, când a fost
achiziţionat microscopul MC 5A, instrument optic de
examinare în lumină vizibilă şi polarizată a microurmelor din
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această categorie de probe. Rezultate remarcabile în acest
domeniu le-au avut chimista Ştefania Mihăilescu şi ing. chimist
Mariana Moisei care, pentru generaţia actuală de analişti au
prezentat reale calităţi de mentor.
Experienţa profesională a experţilor chimişti acumulată
în această perioadă a fost reflectată şi materializată în tematici
care se regăsesc în volumele Tratatului practic de
criminalistică elaborat în perioada 1976-1982 de către o
pleiadă renumită de criminalişti din cadrul Institutului de
Criminalistică al Poliţiei Române, Ministerului Justiţiei şi
Institutului de Medicină Legală „Mina Minovici” (experţi în
dactiloscopie, traseologie, grafică, balistică, chimie, fizică,
biologie şi medicină).
De-a lungul timpului însă, unele dintre echipamentele
analitice enumerate au suferit defecţiuni tehnice şi au fost
casate, motiv pentru care pentru o perioadă de câţiva ani,
chimia judiciară, în general a stagnat, experţii chimişti fiind
nevoiţi să compenseze aceste neajunsuri prin pasiune, dăruire
şi competenţă profesională.
În perioada 1988-1990, acestei generaţii de experţi în
chimie judiciară li s-au alăturat inginerii chimişti Gheorghe
Hanga, Mariana Moisei şi, respectiv, biochimistul Ion Sorin
Florescu.
Biochimistul Ion Sorin Florescu a fost un exponent de
seamă al chimiei judiciare, atât prin iniţierea, odată cu
achiziţionarea în anul 1994 a primului gazcromatograf cuplat
cu spectrometru de masă, a analizelor prin GC-MS a
substanţelor toxice (medicamente, stupefiante, pesticide etc.),
a substanţelor explozive şi a urmelor de lichide organice
volatile utilizate pentru aprindere (primeri) din resturile
parţial carbonizate rămase de la incendii, cât şi prin
îmbunătăţirea multora dintre metodele analitice utilizate în
cadrul laboratoarelor de chimie judiciară ale Institutului
de Criminalistică. În perioada 1997-1998, biochimistul
21

Ion Sorin Florescu, în calitate de şef al Serviciului de Expertize
Fizico-Chimice a întreprins numeroase demersuri pentru
achiziţionarea de echipamente noi, performante, care să
permită extinderea gamei de expertize efectuate la nivelul
serviciului. În calitate de director adjunct al Institutului de
Criminalistică (1998-2004), biochimistul Ion Sorin Florescu a
fost primul expert criminalist care a pus în discuţie necesitatea
implementării unui standard de calitate în activitatea
laboratoarelor de criminalistică. Însă numele biochimistului
Ion Sorin Florescu este legat de succesul pe care l-a avut în
lupta sa pe un alt front, cel al înfiinţării unui prim laborator de
expertiză genetică judiciară, metodă de anvergură deosebit
de eficientă în războiul permanent dintre infractori şi justiţie. În
calitate de expert criminalist, biochimistul Ion Sorin Florescu,
împreună cu chimistul Mihai Novac şi ing. chimist Gheorghe
Hanga au participat la cercetarea unor evenimente
deosebite, cu răsunet mediatic, cum ar fi: explozia de la
Combinatul Chimic Victoria, incendiile de mari proporţii care
au avut loc la o instalaţie de caprolactamă de la Săvineşti şi cel
izbucnit la Târgovişte la Festivalul „Crizantema de aur”,
explozia de la Km 12 Sibiu, accidentul aviatic de la Baloteşti,
explozia de la Liceul „Jean Monnet” etc., având o contribuţie
majoră în lămurirea modului de producere a acestor
evenimente.
Un alt protagonist important în istoria chimiei judiciare
este ing. chimist Gheorghe Hanga, fost şef al Serviciului de
Expertize Fizico-Chimice în perioada 1998-2006, care a avut o
contribuţie deosebită în dezvoltarea expertizei fizico-chimice a
hârtiei şi a materialelor scripturale, precum şi a materialelor
fibro-lemnoase, pregătirea sa profesională permiţându-i să
abordeze şi acest gen de expertiză, netratat până la acel
moment.
Dar contribuţia cea mai importantă a avut-o în
perioada 2004-2006, în implementarea Sistemului de
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Management al Calităţii atât la nivelul Serviciului de
Expertize Fizico-Chimice, cât şi la nivelul Institutului de
Criminalistică, fiind unul dintre cei care au elaborat
Procedurile Generale de Lucru, în vederea acreditării
conform cerinţelor impuse de standardul de referinţă
ISO 17025/2005. În această perioadă, urmare a dotării
laboratoarelor de chimie judiciară cu echipamente moderne,
performante, în domeniul de expertiză fizico-chimică au fost
dezvoltate sau iniţiate noi tipuri de determinări, astfel încât
putem spune că această perioadă a fost cea mai prolifică în
achiziţionarea de echipamente analitice moderne, bază
fundamentală a analizei instrumentale.
Însă animatorul, înlesnitorul care a declanşat energiile
creatoare
în
scopul
implementării
Sistemului
de
Management al Calităţii şi acreditării conform cerinţelelor
impuse de standardul de referinţă ISO 17025/2005
a fost expertul criminalist prof. univ. dr. Gheorghe Popa,
care, anterior perioadei în care a fost adjunct al inspectorului
general al I.G.P.R., în calitate de director al Institutului
de Criminalistică (2004-2005), a pregătit cu multă
meticulozitate şi rigoare terenul pe care urma să se desfăşoare
întregul proiect cu tactici şi strategii de implementare a
standardului calităţii2.
După anul 2000, consecventă tradiţiilor sale,
criminalistica românească, având o tehnică, tactică şi metode
proprii, a devenit un factor important în înfăptuirea actului de
justiţie. Datorită criminalisticii, justiţia a beneficiat de
soluţionarea unora dintre cele mai complexe cazuri, prin
constatări argumentate ştiinţific.
Stoian M. G., Contribuţia expertizei fizico-chimice a probelor
materiale la probaţiunea judiciară, ISBN 978-973-0-16658-3, Aktis
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Începutul unei noi ere în criminalistica
românească contemporană
Un moment important pentru istoria recentă a
Institutului de Criminalistică l-a constituit integrarea României
în Uniunea Europeană, din care a rezultat necesitatea
îndeplinirii condiţiilor impuse pentru aderare Ministerului
Afacerilor Interne (pe atunci, Ministerul Administraţiei şi
Internelor) în contextul integrării, respectiv respectarea
cerinţelor de restructurare şi modernizare ale Poliţiei Române,
incluse atât în Strategia de modernizare a Poliţiei Române
pentru perioada 2004-2007 „Poliţia Română – Poliţie
Europeană”, în Planul de Măsuri Prioritare al Poliţiei Române
pe anul 2006, cât şi în angajamentele Guvernului României
privind acceptarea Aquis-ului Comunitar.
În cadrul unui amplu proces de modernizare a întregii
societăţii româneşti, Poliţia Română a declanşat propriul
demers reformator, pe două coordonate fundamentale:
conceptuală şi structurală, adoptând o nouă viziune privind
scopul fundamental al activităţii de poliţie, respectiv,
protejarea şi slujirea comunităţii.
Obiectivul prioritar al perioadei anterioare acestuia a
constat în crearea suportului normativ care să aşeze pe baze
europene restructurarea Poliţiei Române. Astfel, au fost
elaborate şi adoptate Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române (care consacră demilitarizarea
Poliţiei Române) şi Legea nr. 360/2002 privind Statutul
poliţistului, ce constituie repere fundamentale pentru
reforma organizaţională, stabilirea elementelor definitorii de
funcţionare, precum şi a unor coordonate de conversie
socio-profesională şi de carieră a poliţistului.
Institutul de Criminalistică este structură de specialitate
din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, care
funcţionează pentru aducerea la îndeplinire a activităţilor
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prevăzute în Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române. Astfel, dacă până în anul 2002
Institutul de Criminalistică, ca de altfel toate structurile
Poliţiei Române, era structură militarizată, începând cu
23.08.2002, prin apariţia Legii nr. 218, personalul I.N.C.
urmează acelaşi traseu cu cel al colegilor poliţişti şi îşi
schimbă statutul cu acela de funcţionari publici cu statut
special.
Începând cu anul 2004, noul director al Institutului de
Criminalistică, expert criminalist prof. univ. dr. Gheorghe
Popa, care şi-a desfăşurat activitatea pe parcursul multor ani ca
expert în cadrul institutului şi care anterior a fost şeful
Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Harghita, a gândit, a proiectat, a efectuat şi a coordonat
multe schimbări, care au îndreptat institutul spre noi performanţe.
Astfel, acesta a pus bazele primei restructurări, la nivel
naţional, din punct de vedere al modului de organizare
a activităţilor criminalistice în cadrul serviciilor criminalistice
din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene. Acest
concept, care s-a finalizat în anul 2006, a constat în
organizarea funcţională a serviciilor criminalistice teritoriale pe
trei compartimente profesionale: investigarea tehnico-ştiinţifică
a locului faptei (CFL), compartimentul de constatări tehnicoştiinţifice şi expertize criminalistice, respectiv compartimentul
de identificări judiciare.
În anul 2004, în urma participării la o conferinţă
INTERPOL a prof. univ. dr. Gheorghe Popa, Institutul
Naţional de Criminalistică a iniţiat procedura de acceptare a
acestuia în cadrul Reţelei Europene a Institutelor de
Criminalistică (European Network of Forensic Science
Institutes – E.N.F.S.I.), organizaţie care dă girul recunoaşterii
în plan internaţional, în baza căreia institutul a fost monitorizat
de această organizaţie, în vederea îndeplinirii condiţiilor de
afiliere.
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În urma auditului realizat la Bucureşti, în data de
3 mai 2005, de către echipa E.N.F.S.I., formată din directorul
Institutului de Criminalistică din Finlanda şi directorul
Institutului de Criminalistică din Elveţia, la data de 17 mai 2005
preşedintele Reţelei Europene a Institutelor de Criminalistică
(E.N.F.S.I.), dr. Kimmo Himberg, a comunicat oficial aprobarea
afilierii Institutului Naţional de Criminalistică din cadrul
Inspectoratului General al Poliţiei Române şi din acel moment
institutul este membru cu drepturi depline al E.N.F.S.I.
Criteriile de eligibilitate ale acestei organizaţii sunt
obligatorii pentru toţi membrii şi conform acestora, grupul de
lucru Q.C.C. (Quality and Competence Assurance Committee)
monitorizează utilizarea şi aplicarea standardelor de calitate şi
a manualelor de bune practici emise de această organizaţie
şi compatibilizarea metodelor de lucru cu cele folosite în cadrul
E.N.F.S.I.
În cadrul E.N.F.S.I. există două Comitete Permanente:
Comitetul pentru Asigurarea Calităţii şi Competenţei (Q.C.C.)
şi Comitetul pentru Cercetare şi Dezvoltare (R&D). De
asemenea, există Proiectul Multilingua şi 17 grupuri de lucru,
unele dintre acestea având şi subgrupuri:
 Grupul de lucru privind urmele aferente animalelor,
plantelor şi diferitelor tipuri de sol (Animal, Plant and Soil
Traces – A.P.S.T.);
 Grupul de lucru pentru imagine digitală (Digital
Imaging Working Group);
 Grupul de lucru pentru A.D.N. (D.N.A. Working
Group);
 Grupul de lucru european pentru tehnica
documentelor (European Document Experts Working Group –
E.D.E.W.G.), cu subgrupurile: Non-destructive examination of
printing products, Analysis of ink and toners, Ink dating şi
Security documents recognition;
 Grupul de lucru pentru analiza drogurilor (Drugs);
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 Grupul de lucru pentru investigarea explozibililor
(Explosives);
 Grupul de lucru pentru dactiloscopie (European
Fingerprints Working Group), cu subgrupurile: Detection şi
Identification;
 Grupul de lucru pentru balistică (Firearms Working
Group/GSR), cu subgrupurile: Firearms (FA) şi Gunshot
residues (GSR);
 Grupul de lucru pentru investigarea incendiilor şi
exploziilor (Fire and Explosions Investigation Working Group
– F.E.I.W.G.);
 Grupul de lucru pentru aplicaţia criminalistică a
Tehnologiei Informaţiei – I.T. (Forensic Information
Technology Working Group);
 Grupul de lucru pentru analiza criminalistică a
vorbirii şi analiză audio (Forensic Speech&Audio Analysis
Working Group – F.S.A.A.W.G.);
 Reţeaua criminalistică europeană pentru grafoscopie
(European Network of Forensic Handwriting Experts –
E.N.F.H.E.X.);
 Grupul de lucru pentru traseologie (Marks Working
Group);
 Grupul de lucru pentru analiza vopselei şi a sticlei
(European Paint&Glass Working Group);
 Grupul de lucru pentru analiza accidentelor auto
(Road Accident Analysis);
 Grupul de lucru pentru investigarea tehnico-ştiinţifică
a locului faptei (Scene of Crime Working Group);
 Grupul european pentru analiza fibrelor (European
Fibres Group – Textile and Hair).
Ca membru al E.N.F.S.I., pe lângă un schimb
permanent de publicaţii de specialitate, Institutul Naţional de
Criminalistică beneficiază şi de posibilitatea participării unor
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experţi criminalişti proprii la întâlnirile Grupurilor de Lucru ale
Experţilor din cadrul E.N.F.S.I., în cadrul cărora se fac
schimburi de experienţă pentru diseminarea rezultatelor
pozitive obţinute cu ocazia examinărilor de laborator şi pentru
adoptarea unor proceduri comune de lucru.
Pe de altă parte, implementarea unui Sistem de
Management al Calităţii în vederea compatibilizării
infrastructurii şi activităţilor criminalistice cu normele
europene reprezintă o cerinţă impusă de regulamentul-cadru
(BRD-FVK-001) al membrilor afiliaţi la organizaţia E.N.F.S.I.,
ale cărei criterii de eligibilitate şi standardizare, monitorizate
de Consiliul Director, era necesar să fie integral îndeplinite de
toţi membrii, iar prin statutul de membru cu drepturi depline pe
care îl deţine, Institutul Naţional de Criminalistică a avut
obligativitatea să specifice, periodic, Consiliului Director,
etapele parcurse pentru implementarea standardului european
ISO 17025/2005.
Ca urmare, în anul 2006 Institutul Naţional de
Criminalistică a implementat Sistemul de Management al
Calităţii în conformitate cu Standardul European ISO
17025/2005 şi a obţinut acreditarea laboratoarelor pentru
domeniile proprii de expertiză.
De altfel, această preocupare pentru dezvoltarea
institutului l-a însoţit pe prof. univ. dr. Gheorghe Popa pe tot
traseul profesional urmat după anul 2005. Astfel, din poziţia de
adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române, în anul
2006, a dispus şi a aprobat organizarea şi desfăşurarea unitară a
activităţii de pregătire profesională a criminaliştilor la nivel
naţional, pe grupuri de lucru specializate, în cadrul a cinci
centre zonale:
 Centrul zonal Bucureşti, care cuprinde serviciile
criminalistice din Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului
Bucureşti şi inspectoratele de poliţie ale judeţelor Teleorman,
Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Buzău, Brăila, Tulcea şi
Constanţa;
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 Centrul zonal Timiş, care cuprinde serviciile
criminalistice din inspectoratele de poliţie ale judeţelor Timiş,
Arad, Hunedoara, Caraş-Severin, Gorj, Mehedinţi, Dolj şi Olt;
 Centrul zonal Cluj, care cuprinde serviciile
criminalistice din inspectoratele de poliţie ale judeţelor
Maramureş, Satu-Mare, Bistriţa, Sălaj, Bihor, Cluj şi Alba;
 Centrul zonal Braşov, care cuprinde serviciile
criminalistice din inspectoratele de poliţie ale judeţelor Braşov,
Argeş, Covasna, Dâmboviţa, Harghita, Prahova, Sibiu, Mureş
şi Vâlcea;
 Centrul zonal Iaşi, care cuprinde serviciile
criminalistice din inspectoratele de poliţie ale judeţelor
Vrancea, Galaţi, Vaslui, Bacău, Neamţ, Iaşi, Suceava şi
Botoşani.
Fiecare grup de lucru este coordonat de un responsabil
care asigură buna desfăşurare a activităţilor specifice
programate.
De asemenea, tot în anul 2006, prof. univ. dr. Gheorghe
Popa a dispus şi a aprobat elaborarea Codului de conduită al
experţilor, specialiştilor şi tehnicienilor criminalişti din Poliţia
Română, ale cărui prevederi au fost emise în considerarea
principiilor enunţate de Codul de Conduită elaborat de Rețeaua
Europeană a Institutelor de Criminalistică şi a cerinţelor
impuse de standardul de management al calităţii ISO 9001 şi de
standardul de examinare în laboratoare ISO 17025/2005.
Această suită de activităţi şi documente subliniază
dorinţa noastră de a ne apropia cât mai mult de modelul
european, de a europeniza structurile criminalistice româneşti.
Pentru respectarea cerinţelor de modernizare incluse şi
în angajamentele Guvernului României privind acceptarea
Aquis-ului Comunitar, în anii 2004-2006, activitatea
Institutului de Criminalistică s-a dezvoltat în sensul abordării
unor noi modalităţi de examinare şi valorificare a probelor
ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului a infracţiunilor.
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De asemenea, s-au înfiinţat noi laboratoare, dotate prin
achiziţia unor echipamente de ultimă generaţie, cele mai
importante fiind următoarele:
1. În domeniile legate de expertiza criminalistică, au
fost achiziţionate echipamente specifice, atât la nivelul
institutului, cât şi la nivel naţional, astfel:
 echipamentul Video Spectral Comparator VSC 5000
pentru examinarea nedistructivă a documentelor (suport,
cerneluri, tonere etc.);
 47 de sisteme Video Spectral Comparator Docubox,
de asemenea dedicate examinării falsurilor de documente,
bancnote şi documente de călătorie, pentru dotarea
laboratoarelor institutului şi pentru toate serviciile criminalistice
teritoriale; deoarece acest tip de echipament permite stabilirea
traseelor grafice îndepărtate, adăugite şi diferenţierea
substanţelor scripturale, fiind, practic, folosit pentru efectuarea
tuturor lucrărilor de tehnica documentelor;
 47 de stereomicroscoape Nikon SMZ800 cu
echipament foto-video digital, foarte utile în examinarea şi
captarea imaginilor macro şi micro pentru efectuarea lucrărilor
criminalistice din domeniul traseologiei, balisticii şi de tehnica
documentelor – pentru dotarea laboratoarelor institutului şi
pentru toate serviciile criminalistice teritoriale;
 1 microscop comparator Leica FSC, pentru
preluarea şi prelucrarea imaginilor digitale, echipament esenţial
utilizat în special în efectuarea expertizelor balistice; în anul
2013 a mai fost achiziţionat un astfel de echipament destinat
efectuării expertizelor traseologice;
 92 de sisteme Lucia Forensic, soft dedicat pentru
expertizare criminalistică şi care a însemnat un real progres în
efectuarea expertizelor traseologice, balistice etc., pentru
dotarea laboratoarelor institutului şi pentru toate serviciile
criminalistice teritoriale;
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 250 de aparate foto digitale profesioniste, iar din acel
moment, la nivel naţional, fotografia s-a efectuat în totalitate cu
aparatură foto-digitală, renunţându-se la fotografia clasică;
 prima cameră video digitală profesională JVC HD
101E, cu echipament de prelucrare a înregistrărilor;
 Sistemul integrat de identificare balistică IBIS
dedicat pentru achiziţionarea, stocarea şi gestionarea imaginilor
elementelor de muniţie trase cu arme de foc (tuburi-cartuş şi
gloanţe), în cadrul unei baze de date, destinate identificării
automate a armelor de foc aflate în evidenţă.
De asemenea, la nivelul Institutului Naţional de
Criminalistică au fost asimilate următoarele noi linii de muncă:
 expertiza documentelor informatice (I.T.), având
ca obiect stabilirea stării de funcţionare şi a parametrilor
tehnici a sistemelor informatice şi a echipamentelor periferice,
a conţinutului mediilor de stocare a datelor informatice
şi proprietăţile acestora, recuperarea datelor informatice şi
căutări, comparări şi sortări de date informatice după conţinut,
cuvinte-cheie, nume, extensie şi proprietăţi;
 fonoscopia judiciară, având ca obiect expertiza
înregistrărilor audio şi identificarea persoanelor pe baza
analizei înregistrărilor sonore pe diverse suporturi (bandă
magnetică, suport digital); primul Raport Criminalistic de
identificare a vorbitorului după voce şi vorbire efectuat în
Laboratorul de Fonoscopie Judiciară, dispus de Direcţia
Cercetări Penale din I.G.P.R., datează din 03.03.2008.
2. În domeniul identificării judiciare, a fost achiziţionat
sistemul IMAGETRAK, cu staţii de lucru în toate poliţiile
judeţene, sistem care introduce modificări fundamentale în
modul de formare, organizare şi gestionare a bazelor de date cu
imaginile faciale ale persoanelor cercetate de poliţie, permiţând
identificarea acestora pe baza fotografiilor, înregistrărilor video
sau a portretelor-robot.
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De asemenea, s-a extins şi modernizat baza de date
A.F.I.S., trecându-se la noua generaţie – PRINTRAK BIS pentru
examinare urme şi impresiuni digitale şi palmare şi a fost
creată şi extinsă la nivel naţional baza de date CDN (sistem
integrat care gestionează şi întreţine o bază de date ce conţine
informaţiile din fişele de identificare ale persoanelor dispărute,
persoanelor şi cadavrelor cu identitate necunoscută,
persoanelor în vârstă fără adăpost, cerşetori).
Expertul criminalist dr. Dinu Drăgănescu Horaţiu a
participat la cursul de reconstrucţie facială organizat la
Dundee, Anglia şi a fost achiziţionată aparatura şi
instrumentarul de laborator necesar pentru realizarea
reconstrucţiei faciale. În anul 2007 a fost inaugurat Laboratorul
de Reconstrucţie Facială, iar Primul Raport Criminalistic de
Reconstrucţie Facială, dispus de I.P.J. Cluj – Serviciul
Criminalistic, a fost efectuat la data de 31.10.2008.
3. În domeniul cercetării la faţa locului, au fost
achiziţionate 46 de echipamente Polilight – sursă de iluminare
cu lungime de undă variabilă pentru descoperirea urmelor şi
microurmelor la faţa locului, pentru dotarea institutului şi a
serviciilor criminalistice teritoriale, precum şi trei sisteme de
prelucrare a imaginii de la faţa locului cu cameră sferică tip
Spheron, pentru institut şi pentru două servicii criminalistice
teritoriale – din cadrul I.P.J. Cluj şi Iaşi.
4. În domeniul de expertiză fizico-chimică, au fost
achiziţionate echipamente analitice şi, ca urmare, au fost
asimilate următoarele noi tipuri de determinări:
 analiza microfibrelor textile care au fost transferate
prin contact fizic pe timpul săvârşirii unor infracţiuni cu
violenţă, prin utilizarea echipamentelor nou achiziţionate:
spectrometru în infraroşu (FT-IR) cuplat cu microscop
şi microspectrofotometru UV-VIS (pentru examinarea
comparativă a nuanţelor de culoare);
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 explorarea şi examinarea fizico-chimică a
microurmelor şi urmelor dinamice de vopsea existente pe
probele ridicate de la faţa locului în accidentele de circulaţie;
 analiza prin mijloace moderne (indice de refracţie) a
microparticulelor de sticlă, pentru investigarea unor infracţiuni
cum ar fi spargerile, accidentele de circulaţie etc.;
 analiza calitativă şi cantitativă a microurmelor
materie, de metale rare şi strategice prin spectrofluorimetrie de
raze X (XRF) şi microscopie electronică cu baleiaj (SEM) cu
microsonde analitice (EDS şi WDS);
 analiza
substanţelor
toxice
volatile
prin
gazcromatografie (GC) cuplată cu spectrometrie FTIR;
 analiza comparativă prin distilare automată a
produselor petroliere;
 relevarea prin mijloace fizico-chimice, de pe
suporturi atipice, a urmelor papilare latente (reacţie cu reactivi
specifici, depuneri metalice, expunere în incubatoare la vaporii
unor substanţe etc.).
În anul 2007 au mai fost achiziţionate un gaz
cromatograf cuplat cu spectrometru de masă prevăzut cu
headspace şi trapă ionică şi un gaz cromatograf ultrarapid cu
FID, iar în anul 2008 un gaz cromatograf cuplat cu
spectrometru de masă prevăzut cu desorbţie termică şi a unui
gaz cromatograf cu FID cu piroliză.
5. În domeniul expertizei biocriminalistice, s-a
amenajat Laboratorul de analize genetice şi a fost achiziţionată
tehnologia care permite analiza urmelor biologice de natură
umană în vederea identificării persoanei după profilul genetic.
Acesta are în componenţă laboratoare de genotipare judiciară a
probelor biologice recoltate din câmpul infracţiunii şi a
probelor de referinţă recoltate de la persoanele ce fac parte din
cercul de suspecţi, în vederea probatoriului ştiinţific necesar
actului justiţiei.
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Printre obiectivele pe termen scurt, în conformitate cu
cerinţele Comisiei Europene, se prevedea implementarea
legislaţiei recent adoptate cu privire la reforma în poliţie,
adoptarea şi implementarea unei strategii naţionale pentru
combaterea diferitelor forme de crimă organizată, în special a
celor având caracter transfrontalier, cum ar fi traficul cu
droguri, fiinţe umane, cu bunuri furate sau contrafăcute, cu
arme, materiale nucleare etc. O atenţie specială trebuia să fie
acordată creşterii cooperării dintre organismele de aplicare
a legii, în baza principiilor cuprinse în Pactul de Preaderare
cu privire la crima organizată, precum şi adoptarea
şi implementarea unei strategii naţionale antidrog, în
conformitate cu Strategia Antidrog a U.E. pentru perioada
2000-2004.
Astfel, Guvernul României a semnat un contract
comercial de 2,35 mil. euro pentru înfiinţarea unui laborator de
analize genetice judiciare care a devenit complet operaţional în
luna septembrie 2004 prin acreditarea specialiştilor români de
către prof. dr. Frantz Neuhuber - şeful laboratorului de genetică
moleculară al Institutului de Medicină Legală din Salzburg,
membru E.D.N.A.P.
Laboratorul a fost dotat cu echipament de ultima
generaţie pentru acel moment, îndeplinind toate cerinţele
E.D.N.A.P. Deoarece România avea la acea dată o experienţă
foarte limitată în ceea ce priveşte acest nou domeniu de
expertiză criminalistică, a fost necesară o asistenţă tehnică
externă pentru operaţionalizarea noului laborator ADN al
poliţiei.
În luna octombrie 2003 au fost încheiate testele de
acceptanţă care validau protocoalele de lucru, aparatura şi
reactivii utilizaţi, demonstrând astfel că rezultatele obţinute
în Laboratorul din Salzburg şi cele din Laboratorul din
Bucureşti sunt identice, iar în data de 21.11.2003 a fost
efectuat Primul Raport Criminalistic de Genetică Judiciară
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în România, dispus de către Ministerul Public, Parchetul de
pe lângă Tribunalul Hunedoara.
În continuare, pentru o perioadă de un an s-a desfăşurat
un proces de pregătire şi asistenţă a specialiştilor români de
către experţi de renume în domeniu, din Austria şi Germania,
cum ar fi: prof. dr. Harald Schneider, prof. dr. Frantz
Neuhuber, prof. dr. Burkhard Rolf, prof. dr. Peter Wiegand ş.a.
Tot în domeniul expertizei biocriminalistice, mai merită
amintită şi Prima Expertiză realizată prin genotiparea
materialului biologic uman conţinut de insecte necrofage,
dispusă de Ministerul Public, Parchetul de pe lângă
Tribunalul Bacău, efectuată la data de 14.10.2008.
În data de 8 august 2005, în lipsa unei legislaţii
specifice, Ministerul Administraţiei şi Internelor –
Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Ministerul Justiţiei
– Administraţia Naţională a Penitenciarelor, semnează un
protocol de cooperare, prin care s-a stabilit ca, la eliberarea din
penitenciare, persoanelor condamnate să li se recolteze probe
biologice, în vederea obţinerii profilelor genetice şi a
introducerii lor într-o bază de date naţională.
În anul 2006 s-au derulat două programe PHARE care
au avut ca obiective automatizarea bazei de date ADN în acord
cu reglementările U.E., alături de achiziţia de aparatură
automatizată destinată obţinerii profilelor genetice de referinţă.
De asemenea, a fost elaborat, împreună cu experţi din Ungaria,
un proiect de lege privind organizarea şi funcţionarea
Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare (S.N.D.G.J.).
De altfel, reglementările protocolului încheiat la data de
8 august 2005 au fost incluse în Legea nr. 76/2008 care
stipulează formarea Sistemului Naţional de Date Genetice
Judiciare (S.N.D.G.J.) şi regulile acestuia de funcţionare.
În acelaşi an, România a aderat la Tratatul de la Prüm,
care reglementa schimbul automat de date genetice între ţările
semnatare ale tratatului. Odată cu implementarea tratatului la
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nivel european, sub forma Deciziilor Consiliului Europei 615 şi
616/JHA/2008, acest schimb de date genetice a fost extins la
nivelul tuturor statelor membre.
Obiectivul înfiinţării unei baze de date genetice în
România, în concordanţă cu bazele de date de profil ADN
similare din UE, a fost importantă şi prin prisma cooperării
internaţionale poliţieneşti, precum cu EUROPOL, în scopul
identificării cetăţenilor români care au comis infracţiuni cu
violenţă în străinătate.
În contextul tendinţelor curente privind mijloacele de
identificare criminalistică a persoanelor folosind genetica
judiciară, constituirea unei baze de date genetice (ADN)
naţionale, a survenit ca o necesitate judiciară fundamentală, în
vederea prevenirii şi combaterii unor categorii de infracţiuni
prin care se aduc atingeri grave drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale persoanei, în special dreptului la viaţă şi la
integritate fizică şi psihică, precum şi pentru identificarea
cadavrelor cu identitate necunoscută, a persoanelor dispărute
sau a persoanelor decedate în urma catastrofelor naturale, a
accidentelor în masă, a infracţiunilor de omor sau a actelor de
terorism.
Având în vedere obiectivele asumate de Guvernul
României prin semnarea Acordului de implementare a
Tratatului de la Prüm şi aderarea la Spaţiul Schengen, Poliţiei
Române îi revine sarcina de implementare şi susţinere a
schimbului automat de date cu ţările membre U.E. prin
interconectarea bazelor de date criminalistice.
În prezent, Institutul Naţional de Criminalistică este
Punct Naţional de Contact pentru schimbul automat de
date genetice şi dactiloscopice cu celelalte state membre ale
Uniunii Europene conform Deciziilor cadru ale C.E.
2008/615/JAI şi 2008/616/JAI.
La nivel comunitar, în data de 9 octombrie 2009 a fost
emisă Cea de-a 7-a Decizie a Comitetului de Miniştri, stabilit
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în contextul prevederilor art. 43 din Tratatul de la Prüm,
document aprobat de ministrul administraţiei şi internelor
în septembrie 2009. Conform acestei decizii, România
a operaţionalizat schimbul automat de date în conformitate
cu articolul 3 şi articolul 4 (compararea automată a
profilelor ADN).
În contextul legislativ actual, conform Legii nr. 146/2009,
Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare din cadrul
Institutului Naţional de Criminalistică a fost desemnat Punct
Naţional de Contact pentru efectuarea schimburilor automate
de date genetice judiciare.
În ceea ce priveşte cadrul legislativ necesar, acesta a
fost asigurat de Legea nr. 76/2008 privind Organizarea şi
Funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare,
care este în concordanţă cu legislaţia U.E. şi recomandările
Reţelei Europene a Institutelor de Criminalistică (E.N.F.S.I.) şi
apoi, în ianuarie 2011, de Hotărârea de Guvern nr. 25/2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea
Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare şi pentru
crearea cadrului legal intern necesar aplicării Deciziei
2008/615/JAI a Consiliului U.E. din 23 iunie 2008 privind
intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul
combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, în
ceea ce priveşte transferul automatizat al profilelor genetice
(M.O. nr. 64/25.01.2011) şi Decizia Consiliului 2008/616/JAI
privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI.
Primul HIT al României (obţinut prin examinări
manuale) în urma schimbului de date genetice INTERPOL
datează din octombrie 2009, Primul HIT al României în
urma schimbului de date genetice Prüm (sistem automat)
datează din martie 2010, iar în iulie 2010, Institutul
Naţional de Criminalistică a primit prima notificare
oficială din partea unui judecător care a dispus, prin
37

încheiere de şedinţă introducerea primei persoane în
S.N.D.G.J.
Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare
(S.N.D.G.J.) este un ansamblu de subunităţi interactive şi
independente, în care sunt stocate informaţii ce sunt utilizate în
scopul excluderii, stabilirii identităţii persoanelor, realizării
schimbului de informaţii cu celelalte state etc.
S.N.D.G.J. cuprinde: baza de date cu caracter personal,
baza de date despre caz şi baza de date cu profile genetice.
Legătura dintre aceste subunităţi se realizează pe baza unor
coduri individuale unice atribuite fiecărui profil genetic în
parte.
S.N.D.G.J. conţine profile genetice, date cu caracter
personal şi date despre caz, corespunzătoare următoarelor
categorii:
a) suspecţi – persoanele despre care există date şi
informaţii că ar putea fi autori, instigatori sau complici ai
infracţiunilor cuprinse în anexă;
b) persoane condamnate definitiv la pedeapsa închisorii
pentru săvârşirea infracţiunilor cuprinse în anexă;
c) urme biologice prelevate cu ocazia efectuării
cercetării la faţa locului;
d) cadavre cu identitate necunoscută, persoane
dispărute ori persoane decedate în urma catastrofelor naturale,
a accidentelor în masă, a infracţiunilor de omor sau a actelor de
terorism.
Baza de Date cu Caracter Personal este componenta
S.N.D.G.J. care cuprinde datele cu caracter personal provenite
de la persoanele suspecte (persoanele despre care există date şi
informaţii că ar putea fi autori, instigatori sau complici ai
unor infracţiuni, stabilite prin lege) şi persoane condamnate
definitiv la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea unor
infracţiuni, stabilite prin lege, precum şi date despre
infracţiunea comisă sau cercetată.
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Baza de Date cu Profile Genetice este componenta
S.N.D.G.J. care cuprinde profilele genetice provenite de la
persoanele suspecte (persoane despre care există date şi
informaţii că ar putea fi autori, instigatori sau complici ai unor
infracţiuni, stabilite prin lege) şi persoane condamnate
definitiv la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea unor
infracţiuni, stabilite prin lege, precum şi profilele genetice ale
urmelor biologice prelevate de la faţa locului.
Baza de Date despre Caz este componenta S.N.D.G.J.
care cuprinde informaţii referitoare la infracţiune şi alte date de
interes pentru munca de poliţie, corespondente profilelor
genetice ale urmelor biologice ridicate din câmpul infracţional
şi neatribuite unui autor.
Aceste date se extrag din ordonanţele trimise de către
organele de urmărire penală, în vederea realizării unei
constatări sau expertize genetice judiciare (emitent, numărul de
înregistrare al Institutului Naţional de Criminalistică, delict,
număr dosar, data proiectului etc.), precum şi date ce ţin de
fluxul de lucru al probelor biologice reflectat de procedurile
specifice de lucru şi instrucţiunile tehnice de lucru ale I.N.C.
(tip de probă, suport, teste preliminare, protocol de extracţie,
kit de amplificare şi alte date „tehnice” asociate profilelor
genetice).
Toate aceste date sunt procesate şi stocate într-o
aplicaţie software denumită generic Sistem de Management al
Informaţiei de Laborator.
La începutul anului 2012, în cadrul Institutului
Naţional de Criminalistică a fost dat în folosinţă un nou
laborator de genetică judiciară special dedicat Sistemului
Naţional de Date Genetice Judiciare, care are ca activitate
principală procesarea probelor biologice de referinţă recoltate
de la diferite categorii de persoane, alimentarea bazei de date
genetice naţionale şi realizarea schimbului de date genetice cu
alte ţări – prin canale de comunicare precum Prüm, Europol şi
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Interpol. Cu această ocazie s-a realizat separarea fizică între
fluxul de urme şi cel de persoane, aspect important în
respectarea managementului calităţii, deoarece introducerea
alternativă pe acelaşi flux, a urmelor de la faţa locului şi a
referinţelor recoltate de la suspecţi ridica multe probleme
legate de riscul de contaminare şi intercontaminare a probelor.
În ceea ce priveşte schimbul de date dactiloscopice, în
urma elaborării de către Institutul Naţional de Criminalistică, a
proiectului de act normativ, a fost ulterior adoptată la nivel
guvernamental O.G. nr. 10 din 25 iulie 2012 privind căutările
automatizate ale datelor în relaţia cu statele membre ale
Uniunii Europene şi asigurării recunoaşterii activităţilor de
laborator referitoare la datele dactiloscopice (publicată în M.O.
nr. 536 din 1 august 2012). La data de 09.03.2013 a intrat în
vigoare Legea nr. 22 din 4 martie 2013 privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 10/2012 pentru crearea cadrului
legal necesar căutării automatizate a datelor de referinţă în
relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene şi asigurării
recunoaşterii activităţilor de laborator referitor la datele
dactiloscopice.
Sistemul AFIS are prevăzute fluxuri de lucru dedicate
activităţii de amprentare/ verificare/stocare a persoanelor ce fac
obiectul sistemului EURODAC, administrat de Oficiul
Român pentru Imigrări, activităţilor pe frontiera Uniunii
Europene de către I.G.P.F. şi fluxului INTERPOL/EUROPOL
prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească
Internaţională (C.C.P.I.).
Prin Decizia Consiliului (2013/229/UE) din 14 mai 2013,
România a fost declarată operaţională pentru schimbul
automat de date dactiloscopice conform Tratatului de la Prüm
prin aplicarea integrală a dispoziţiilor generale privind
protecţia datelor din capitolul 6 din Decizia 2008/615/JAI şi
poate primi şi furniza date cu caracter personal în temeiul
articolului 9.
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Revenind la anul 2006, în care Institutul Naţional
de Criminalistică a implementat Sistemul de Management
al Calităţii în conformitate cu Standardul European
ISO 17025/2005 şi a obţinut acreditarea laboratoarelor pentru
domeniile proprii de expertiză, putem spune că, odată cu
finalizarea procesului de acreditare a fost întoarsă o nouă
pagină în istoria şi cultura organizaţională a laboratoarelor
Institutului Naţional de Criminalistică. Nu a fost defel uşor,
acest proces s-a făcut nu fără efort şi nici fără scrâşnit de dinţi.
Se ştie că nu stă în obiceiul personalului laboratorului, oricare
ar fi formarea lor, să scrie prin proceduri modul în care
lucrează, să descrie „micul truc” care schimbă tot şi care face
ca laboratorul său să fie mai bun decât cel vecin. A fost o
muncă impresionantă de grup, fiind antrenat aproape întregul
efectiv al laboratoarelor institutului. Munca în echipă a fost
primordială. Deciziile luate în strategia de implementare a
standardului calităţii, venind de la echipă şi fiind rezultatul
unor consensuri, au fost mai uşor acceptate decât dacă ar fi fost
impuse într-o manieră autocratică.
Astfel, Institutul Naţional de Criminalistică este
acreditat prin Certificatul de Acreditare nr. LI 459 din data
de 18.12.2006 şi reacreditat de două ori, în decembrie 2010 şi
decembrie 2014, de către Asociaţia de Acreditare din România
– RENAR (recunoscută ca organism naţional de acreditare
prin OMIR nr. 354/12.06.2003).
Până în prezent a fost realizată acreditarea în
conformitate cu Standardul European ISO 17025/2005 pentru
un Manual al Calităţii, 19 Proceduri Generale, 60 Proceduri
Specifice de Lucru, 119 Instrucţiuni de Lucru şi 91 Formulare
de Lucru din domeniile expertizei criminalistice clasice,
identificării judiciare, analizelor fizico-chimice în domeniul
chimiei judiciare şi al expertizelor biocriminalistice, finalitatea
constând în creşterea capabilităţii, credibilităţii şi validităţii
activităţilor de expertiză criminalistică ale Poliţiei Române în
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procesul judiciar penal şi recunoaşterea acestora atât în
instanţele de judecată naţionale cât şi în cele internaţionale.
Primul Raport Criminalistic de Grafică acreditat,
dispus de Direcţia de Investigare a Fraudelor – structura
care investighează infracţiunile economico-financiare în
Poliţia Română, datează din 08.02.2007, Primul Raport
Criminalistic de Chimie Judiciară acreditat, dispus de
I.P.J. Braşov, Poliţia Oraşului Zărneşti, datează din
09.02.2007, iar Primul Raport Criminalistic de
Dactiloscopie acreditat, dispus de Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare
a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism,
datează din 14.05.2007.
Începând cu anul 2007, managementul institutului a fost
preocupat în primul rând de schimbarea culturii
organizaţionale, în sensul introducerii unor noi valori, ritualuri,
surse de putere, norme şi loialităţi, care derivă din Politica de
Calitate (filozofia organizaţiei), din respectarea standardelor,
din deontologia şi calitatea superioară a activităţilor
desfăşurate, din importanţa mărită a statutului de expert,
conferită de utilizarea de metode acreditate şi de participarea la
teste de competenţă internaţionale. De asemenea, a avut o
preocupare constantă pentru îmbunătăţirea calităţii, pentru
achiziţionarea de echipamente performante, pentru creşterea
competenţei profesionale a experţilor şi specialiştilor, pentru
ridicarea nivelului calitativ al rapoartelor criminalistice
efectuate, astfel încât acestea să se constituie în probe
relevante, decisive, la documentarea cauzelor penale.
În anul 2007 a început procesul de implementare al
procedurilor standardizate în toate Serviciile Criminalistice
judeţene, iar până în prezent un număr de 27 Servicii
Criminalistice teritoriale din cadrul Inspectoratelor de Poliţie
Judeţene au obţinut acreditarea în conformitate cu Standardul
European ISO 17025/2005 pentru activitatea de laborator.
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Celelalte 14 Servicii Criminalistice neacreditate îşi
desfăşoară activitatea procedurat şi fac demersurile
necesare pentru eliminarea neconformităţilor identificate în
asigurarea şi controlul calităţii sistemului şi a domeniului
tehnic, conform rapoartelor de audit ale fiecărui serviciu
criminalistic, astfel încât să poată parcurge etapele în vederea
obţinerii acreditării.
Extinderea acreditării la nivel naţional va reprezenta o
prioritate pentru perioada următoare, concomitent cu
implementarea Standardului European ISO 17020 pentru
activitatea de cercetare la faţa locului. În acest sens, la nivelul
Institutului Naţional de Criminalistică au fost elaborate în
cursul anului 2012 şi puse în aplicare: un Manual al Calităţii,
14 Proceduri Generale de Inspecţie (PGI), 48 de Proceduri
Specifice de Inspecţie (PSI) şi 5 Instrucţiuni Tehnice de
Inspecţie (ITI). De asemenea, aceste proceduri sunt
implementate în prezent în toate Serviciile Criminalistice
judeţene.
Aşadar, activităţile procedurabile inventariate la nivelul
Institutului Naţional de Criminalistică sunt în prezent în număr
de 198, fiind elaborate un număr 265 documente ale calităţii
activităţilor specifice desfăşurate, astfel:
 2 Manuale ale Calităţii (unul în conformitate cu
Standardul European ISO 17025/2005 pentru activitatea de
expertiză şi unul în conformitate cu Standardul European
ISO 17020 pentru activitatea de cercetare la faţa locului);
 33 de Proceduri Generale de Lucru/Proceduri
Generale de Inspecţie;
 108 de Proceduri Specifice de Lucru/Proceduri
Specifice de Inspecţie;
 124 de Instrucţiuni de Lucru/Instrucţiuni de
Inspecţie.
Datorită importanţei naţionale, anvergurii activităţilor
desfăşurate şi recunoaşterii internaţionale, cu ocazia unei
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reorganizări, din data de 06.07.2011, Institutul de
Criminalistică a devenit Institutul Naţional de Criminalistică.
De asemenea, poate fi privit tot ca o formă de
recunoaştere şi faptul că a fost emis Ordinul Comun al I.G.P.R.
nr. 53446 din 29.02.2012 şi al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 91/C2 din 27.02.2012, privind
măsurile pentru eficientizarea activităţii Institutului Naţional de
Criminalistică şi a celorlalte laboratoare criminalistice din
Poliţia Română, izvorât în principal din nevoia de a stabili
priorităţile în solicitarea examinării de probe în laboratorul
de analize genetice din Institutul Naţional de Criminalistică.
Odată cu acest Ordin Comun a fost introdus principiul
„NECESAR ŞI SUFICIENT”, precum şi cel al
„OPORTUNITĂŢII SOLICITĂRII” în dispunerea analizelor
de laborator, respectiv transmiterea spre examinare/analiză, a
unui numărul minim de urme/probe care sunt necesare pentru
probaţiune, precum şi o metodă de prioritizare a solicitărilor
dispuse, în baza unor criterii comune parchet-poliţie definite în
acest document.
Un alt aspect care a preocupat managementul
Institutului Naţional de Criminalistică a fost acela al pregătirii
profesionale şi acreditării/autorizării experţilor proprii.
Cadrul legal pentru obţinerea calităţii de expert
criminalist acreditat/autorizat, la nivel naţional, a fost asigurat
prin Ordonanţa Guvernului nr. 75 din 24 august 2000 privind
autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de
părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, care
a fost modificată şi completată prin Legea nr. 488/2002. În
aceasta erau prevăzute atât condiţiile pe care o persoană trebuie
să le îndeplinească pentru a dobândi calitatea de expert
criminalist autorizat, cât şi specialităţile în care se poate obţine
calitatea de expert criminalist autorizat. Ulterior, a apărut
Legea nr. 156/2011 pentru modificarea şi completarea
O.G. nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care
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pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea
expertizelor criminalistice, precum şi a Legii nr. 567/2004
privind statutul personalului auxiliar de specialitate al
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea.
Prin Legea nr. 218/2002, în Poliţia Română s-a creat
cadrul legal de obţinere a calităţii de expert, la egalitate cu
O.G. nr. 75/2000, dar ca particularitate, Poliţia Română avea
dreptul, statuat prin această lege, să-şi organizeze propriile
comisii de examinare şi să-şi acrediteze, prin mecanisme
proprii, experţii criminalişti autorizaţi. În acest sens, în timp, au
fost emise mai multe dispoziţii ale inspectorului general al
Poliţiei Române, de exemplu, Dispoziţia Inspectorului General
al Poliţiei Române nr. 26 din 06.05.2008 sau Dispoziţia
Inspectorului General al Poliţiei Române nr. 45 din
22.07.2011 privind acreditarea ca expert criminalist oficial,
specialist şi tehnician criminalist în cadrul Poliţiei Române.
Ca urmare a modificărilor aduse la O.G. nr 75/2000
prin Legea nr. 156/2011, a fost emisă Dispoziţia Inspectorului
General al Poliţiei Române nr. 131 din 28.12.2012 privind
unele măsuri de organizare a activităţii de expertiză
criminalistică la nivelul Poliţiei Române, dispoziţie care
stabileşte, pe de o parte, cadrul organizatoric privind
dobândirea, exercitarea şi pierderea la nivelul Poliţiei Române
a calităţii de expert criminalist autorizat, iar pe de altă parte,
exercitarea, la nivelul Poliţiei Române, a calităţii de specialist
criminalist şi tehnician criminalist. Dar importanţa deosebită a
Dispoziţiei nr. 131/2012 derivă din două considerente. Astfel,
în această dispoziţie a fost pentru prima dată când au fost
introduse reguli de reevaluare periodică a competenţei
profesionale, în condiţiile în care, conform celorlalte acte
normative, odată obţinut titlul de expert criminalist autorizat,
acesta era valabil permanent, pe toată perioada reprezentând
„viaţa profesională a expertului”, şi nici nu existau texte sau
norme prin care să se prevadă pierderea acestei calităţi.
45

De asemenea, prin această dispoziţie s-a realizat pentru
prima dată o corelare între specialităţile de expertiză
criminalistică în care se poate obţine calitatea de expert
criminalist autorizat şi nivelul studiilor de bază necesare pentru
asigurarea nivelului minim de competenţă profesională. Prin
aceste prevederi s-a dorit preîntâmpinarea unor situaţii în care
la examenul de acreditare s-ar prezenta persoane care nu ar
avea cunoştinţele ştiinţifice de bază, care să le permită să
performeze în specialitatea de expertiză criminalistică pentru
care candidează – de exemplu, un psiholog sau un absolvent al
unei facultăţi de Drept să participe la examenul de obţinere a
calităţii de expert criminalist autorizat în specialitatea
„Expertiza fizico-chimică a probelor materiale” sau „Expertiza
genetică” sau „Expertiza biologică”, sau un absolvent al unei
facultăţi de Chimie sau Medicină să participe la examenul de
obţinere a calităţii de expert criminalist autorizat în
specialitatea „Expertiza aplicaţiilor şi datelor informatice” sau
„Expertiza balistică a armelor şi muniţiilor” etc.
Toate aceste prevederi, inexistente în legislaţia generală
sau în actele normative ale altor ministere, ilustrează dorinţa
noastră, a experţilor din Institutul Naţional de Criminalistică şi
a Poliţiei Române, de a pune într-un făgaş de normalitate şi
bunăcredinţă imaginea şcolii româneşti de criminalistică.
Mai trebuie menţionat că, prin apariţia Legii
nr. 156/2011, la nivel naţional s-a asigurat baza legală pentru
crearea laboratoarelor private de expertize criminalistice, un
pas foarte important, având în vedere faptul că până atunci
activitatea de expertiză criminalistică judiciară se putea efectua
doar în institute sau laboratoare publice de specialitate.
Aşadar, în ultimii ani, Institutul Naţional de
Criminalistică a prevăzut acţiuni de modernizare şi optimizare
a activităţilor de poliţie ştiinţifică, care au vizat atât dezvoltări
operaţionale – precum implementarea standardelor şi
manualelor de bune practici în procesul de euroconformizare
46

(conform criteriilor de eligibilitate ale E.N.F.S.I.), dar şi
dezvoltări funcţionale – precum extinderea capabilităţii de
analiză şi expertiză prin înfiinţarea de noi laboratoare şi
achiziţionarea de noi echipamente de ultimă generaţie, care să
permită o paletă mai largă de abordare a urmelor şi mijloacelor
materiale de probă, în vederea creşterii probatoriului ştiinţific
în procesul judiciar.
Dincolo de eforturile susţinute ale criminaliştilor din
Institutul Naţional de Criminalistică, eforturi concretizate în
multe activităţi care au vizat adaptarea la cerinţele cooperării
poliţieneşti internaţionale (Tratatul de la Prüm, respectiv
Acordul Schengen), astfel încât schimbul de informaţii şi
probaţiunea să fie realizate cu celeritate în respectul criteriilor
de performanţă şi standardelor impuse de Uniunea Europeană,
trebuie evidenţiată şi preocuparea atât pentru perfecţionarea
pregătirii profesionale, modernizarea şi îmbunătăţirea activităţii
şi a capabilităţilor tehnice, cât şi pentru promovarea imaginii
criminalisticii româneşti şi a Poliţiei Române moderne în
spaţiul european.
Astfel, Institutul Naţional de Criminalistică își aduce
contribuția la pregătirea de specialitate teoretică şi practică,
pentru personalul diverselor instituţii ale Ministerului
Afacerilor Interne, Institutului Naţional de Magistratură,
precum şi pentru studenţi şi masteranzi ai instituţiilor de
învăţământ de stat sau private, pe baza unor protocoale
încheiate cu acestea.
În acest sens, pe de o parte, este important de amintit
faptul că în ceea ce priveşte pregătirea procurorilor şi
judecătorilor, în baza Protocolului de cooperare încheiat la data
de 22 ianuarie 2013 între Institutul Naţional al Magistraturii şi
Inspectoratul General al Poliţiei Române, Institutul Naţional de
Criminalistică lucrează în colaborare cu Institutul Naţional al
Magistraturii în vederea desfăşurării activităţilor de instruire în
domeniul criminalisticii pentru formarea profesională iniţială a
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auditorilor de justiţie şi pentru formarea profesională continuă
a magistraţilor (procurori şi judecători).
Pe de altă parte, trebuie amintit aportul experţilor şi
specialiştilor Institutului Naţional de Criminalistică în
organizarea şi desfăşurarea, împreună cu Asociaţia
Criminaliştilor din România, prin protocolul încheiat cu
Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” în
anul 2006, a Masteratului European de Criminalistică, cu
durata a doi ani pe serie. Acest masterat este aprobat de
Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Educaţiei şi
Cercetării şi reprezintă un beneficiu pentru pregătirea continuă
a ofiţerilor de poliţie, procurorilor, avocaţilor şi judecătorilor.
Masteratul şi-a dovedit pe deplin eficienţa, activităţile
desfăşurate cu masteranzii având caracter practic aplicativ. În
lucrările de dizertaţie ale masteranzilor au fost prezentate
concluziile desprinse din studiile şi cercetările ştiinţifice
efectuate cu sprijinul cadrelor didactice şi al specialiştilor din
Institutul Naţional de Criminalistică şi Asociaţia Criminaliştilor
din România. Până în anul 2014 au urmat cursurile acestui
masterat peste 500 de persoane. O parte din absolvenţi îşi
desfăşoară activitatea în structurile de criminalistică din
România sau din unele ţări din străinătate.
Trebuie să menţionăm faptul că încă de la lucrările
Simpozionului naţional cu tema „Şcoala românească
de criminalistică” s-a discutat şi s-au făcut propuneri
pentru constituirea unei Asociaţii a Criminaliştilor din
România şi editarea unei publicaţii. Lipsa unor fonduri
financiare l-a determinat pe col. (r.) prof. Vasile Lăpăduşi
să editeze (în luna martie 1999), cu fonduri personale,
primul număr al Revistei Române de Criminalistică, la
lansarea căreia a participat întreaga conducere a Ministerului
de Interne, în frunte cu ministrul Constantin Dudu Ionescu,
cadre didactice universitare (prof. univ. dr. Emilian Stancu,
prof. univ. dr. Moise Terbancea, prof. univ. dr. Tiberiu Bogdan,
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conf. univ. dr. Lucian Ionescu), experimentaţii criminalişti dr.
Constantin Ţurai, dr. Niculae Dan, precum şi toate cadrele
Institutului de Criminalistică şi ale Institutului Naţional de
Medicină Legală „Prof. dr. Mina Minovici”, procurori,
magistraţi, poliţişti, studenţi şi masteranzi.
De la apariţia Revistei Române de Criminalistică şi
până la sfârşitul anului 2014, au fost editate 96 de numere ale
revistei, într-un tiraj de 200.000 de exemplare. În prezent
revista este editată şi în limba engleză: „Romanian Jurnal of
Forensic Science”. Pe parcurs, Revista Română de
Criminalistică a fost evaluată şi clasată de Consiliul Naţional al
Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNSIS) la
categoria „B+” – Cod 687 – 11 – CNSIS.
Încă de la apariţia publicaţiei s-au difuzat gratuit, din
fiecare număr, între 500-600 exemplare unor universităţi,
biblioteci şi instituţii ale statului de drept, precum şi unor
studenţi şi masteranzi.
Prin Revista Română de Criminalistică s-a reuşit să se
asigure acea portavoce prin care glasul criminaliştilor să fie
auzit şi recepţionat şi dincolo de hotarele ţării. A existat o
apreciere pozitivă asupra cercetării ştiinţifice în domeniul
criminalisticii, a preocupărilor existente pentru găsirea unor noi
mijloace şi metode criminalistice.
Revista Română de Criminalistică a rezistat probei
timpului, impunând-se prin conţinutul său de înaltă calitate şi
ţinută grafică remarcabilă. Publicaţia a câştigat în diversitate,
dar şi în stabilitate, cu fiecare dintre cele 96 de apariţii
devenind binecunoscută nu numai în ţară, ci şi printre
specialişti din străinătate, care apreciază şcoala românească de
criminalistică. Desigur, meritele pentru acest succes aparţin
tuturor celor care s-au înhămat la o treabă grea, fără altă
răsplată decât bucuria efortului încununat cu recunoaşterea
reuşitei. Cu pulsul cuvenit celui care a iniţiat, a condus şi a
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catalizat energiile tuturor criminaliştilor a fost redactorul-şef şi
fondatorul revistei, col. (r). prof. Vasile Lăpăduşi.
În ziua de 25 octombrie 2001, s-a înfiinţat Asociaţia
Criminaliştilor din România la iniţiativa col. (r.) prof. Vasile
Lăpăduşi şi a generalilor Jean Moldoveanu, Octavian Pop,
Ioan Olaru şi procurorului Dan Voinea, a cadrelor
didactice universitare: prof. univ. dr. Moise Terbancea,
prof. univ. dr. Lazăr Cârjan, prof. univ. dr. Emilian Stancu,
prof. dr. Vasile Bercheşan, Constantin Aioaniţoaie,
dr. Constantin Ţurai, prof. Gheorghe Păşescu, prof. dr. Ion
Sima, prof. Gheorghe Bratu, criminalişti: Ion R. Constantin,
Petre Dume, Eugen Sandu, Alexandru Radu, Gheorghe Popa,
Nicolae Coca, dr. Nicolae Dan, col. Dumitru Ceacanica,
col. Ion Sântea, medicii legişti: Dan Şchiopu, Ioan Droc şi
Valentin Mărgineanu, farmacist Marcela Boia, psiholog Lia
Vasiliu şi alţi specialişti în domeniile chimiei, biologiei etc. Ca
preşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România a fost ales
prof. univ. dr. Emilian Stancu.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 1240/2005 (publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, Anul 17 (XVII) –
nr. 939), Asociaţia Criminaliştilor din România (A.C.R.) a fost
recunoscută ca fiind de utilitate publică, iar prin Hotărârea
Guvernului nr. 1544 din 11 noiembrie 2006 (publicată în
Monitorul Oficial al României Partea I, Nr. 916 – 10.XI. 2006),
A.C.R. a primit în folosinţă un spaţiu în B-dul Dacia nr. 55,
sector 1, Bucureşti, sediu în care funcţionează şi în prezent.
Conform Statutului, Asociaţia Criminaliştilor din România a
militat şi acţionează şi în prezent pentru: „promovarea în
rândul criminaliştilor, magistraţilor, procurorilor, poliţiştilor,
avocaţilor, studenţilor, masteranzilor şi al altor persoane a unor
opinii, metode, procedee specifice, precum şi a mijloacelor
tehnico-ştiinţifice, care să contribuie la perfecţionarea actului
de justiţie de natură să prevină şi să combată eficient
criminalitatea”.
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Şcoala românească de criminalistică s-a dovedit a fi un
exemplu de urmat pentru toate structurile din lume în ceea ce
priveşte cercetarea ştiinţifică.
Conform aprobării Autorităţii Naţionale pentru
Cercetarea Ştiinţifică, Asociaţia Criminaliştilor din România a
elaborat peste 35 de lucrări de cercetare tehnico-ştiinţifică
privind identificarea, prin metode din domeniul criminalisticii,
a infractorilor şi investigarea infracţiunilor. Unele dintre
acestea, dintre care amintim:
 identificarea persoanei după voce şi vorbire;
 metode în domeniul chimiei judiciare;
 metode în domeniul amprentei genetice şi
entomologiei judiciare etc., au fost apreciate în străinătate,
inclusiv în S.U.A.
De menţionat că toate activităţile desfăşurate de
Asociaţia Criminaliştilor din România s-au desfăşurat cu
sprijinul Institutului Naţional de Criminalistică din I.G.P.R. şi al
structurilor teritoriale ale acestuia. Fondurile financiare folosite
de A.C.R. provin din cotizaţia membrilor (anual aceasta este de
50 de lei pentru fiecare membru), activitățile didactice,
sponsorizări şi donaţii.
Astfel, Asociaţia Criminaliştilor din România,
împreună cu Institutul Naţional de Criminalistică din
cadrul I.G.P.R. au elaborat unele metodologii, procedee şi
tehnici criminalistice care să eficientizeze activitatea
judiciară, aşa cum au fost: metodologia cercetării la faţa
locului; metodologia investigării accidentelor rutiere şi
aviatice; metodologia investigării criminalistice a actelor
de terorism; valorificarea urmelor şi a celorlalte mijloace de
probă criminalistice prin constatări tehnico-ştiinţifice şi
expertize; metodologia investigării infracţiunilor comise
cu violenţă etc.
Asociaţia Criminaliştilor din România împreună cu
Institutul Naţional de Criminalistică din I.G.P.R. au organizat
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21 de manifestări internaţionale (conferinţe, simpozioane,
consfătuiri), pe diferite teme de actualitate; la unele dintre
acestea au participat peste 500 de persoane din ţară şi
străinătate.
Prin aceste manifestări s-a urmărit cunoaşterea
şi alinierea la practicile internaţionale a procedeelor şi
mijloacelor specifice, care să perfecţioneze munca în domeniul
criminalistic, să sporească eficienţa acesteia şi suportul ei
ştiinţific. Totodată, în cadrul acestora s-a prezentat rezultatele
cercetărilor ştiinţifice din domeniul criminalisticii.
Pe timpul acestor evenimente, s-au organizat expoziţii
cu noi mijloace tehnice şi materiale (produse, substanţe etc.)
care se folosesc în activitatea criminalistică.
Dintre simpozioanele şi conferinţele internaţionale
organizate le menționăm pe cele privind:
1. „Realităţi şi perspective în criminalistică”;
2. „Metode şi tehnici de identificare criminalistică”;
3. „Contribuţia criminalisticii la investigarea actelor
teroriste şi a altor evenimente cu consecinţe grave”;
4. „Investigarea criminalistică a locului faptei”;
5. „Rolul probelor criminalistice şi medico-legale în
stabilirea adevărului”
6. „Investigarea criminalistică a infracţiunilor din
domeniul crimei organizate”;
7. „Investigarea criminalistică a infracţiunilor cu
violenţă”;
8. „Investigarea criminalistică a accidentelor rutiere.
Contribuţia mass-media în prevenirea acestora”;
9. „Probaţiunea ştiinţifică modernă în combaterea
terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere”;
10. Rolul factorului uman în accidentele de circulaţie
rutieră. Administrarea probaţiunii criminalistice şi medicolegale în cazul acestor accidente”;
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11. Cea de-a 14-a întâlnire a grupului de lucru pe
imagine digitală „Digital imaging working group” din cadrul
E.N.F.S.I.;
12. „Seminar profesional în domeniul poligraf”.
Trebuie menţionat faptul că experţii din Institutul
Naţional de Criminalistică au participat cu lucrări (articole sau
postere) la aceste simpozioane şi conferinţe, dar şi la alte
zeci de manifestări ştiinţifice (simpozioane, congrese,
conferinţe, forumuri şi sesiuni de comunicări ştiinţifice)
naţionale şi internaţionale (organizate în ţară – Alba Iulia,
Borşa-Maramureş, Braşov, Bucureşti, Constanţa, Costineşti,
Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu, Târgovişte sau în străinătate –
Belgia, Cehia, Croaţia, Franţa, Slovacia, Spania, Suedia,
Turcia, Ungaria etc.).
De asemenea, experţii Institutului Naţional de
Criminalistică sunt implicaţi în diverse studii privitoare la
domeniile de expertiză ale institutului (genetică, dactiloscopie,
chimie judiciară), dintre care cel mai spectaculos şi deja
cunoscut în lumea ştiinţifică este studiul „Fingerprints Age
Determination”, efectuat de experţii criminalişti prof. univ. dr.
George Popa şi biochimist Romică Potorac, ale cărui rezultate
au fost prezentate în anul 2009 la Conferinţa internaţională de
criminalistică – INTERPOL de la Lyon, Franţa, la ARA
Congress Modernism and Progress in Arts and Sciences şi la
Congresul Euroasian al ştiinţelor criminalistice de la Istanbul,
Turcia, bucurându-se de aprecieri şi elogii.
Şi nu în ultimul rând, trebuie amintită preocuparea
experţilor din Institutul Naţional de Criminalistică
pentru activitatea ştiinţifică şi publicistică. Astfel, în ultimii
ani, aceştia au publicat zeci de cărţi de specialitate în
diversele domenii ale criminalisticii („Dicţionar român de
criminalistică român-englez” – 2012, „Contribuţia expertizei
fizico-chimice a probelor materiale la probaţiunea judiciară” –
2013, „Reconstrucţia facială 3D modelajul sculptural în
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criminalistică” – 2013, „Balistica judiciară. Aspecte teoretice şi
practice” – 2013, „Amprenta calităţii” – 2013, „Semnalmentele
persoanei… de la portretul vorbit la identificarea
criminalistică...” – 2012, „Categorii de urme care fac obiectul
de studiu al tehnicii criminalistice” – 2011, „Detectorul de
Minciuni” – 2008, „Valorificarea urmelor şi mijloacelor
materiale de probă prin constatări tehnico-ştiinţifice şi
expertize criminalistice” – 2007, „Genotipare Umană în
Biocriminalistică şi Paleogenetică” – 2006, „Metode şi tehnici
criminalistice de identificare a persoanei” – 2006, „Genetică
Judiciară” – 2005), sute de articole în diverse cărţi
(proceedings ale unor conferinţe sau simpozioane naţionale sau
internaţionale) sau în reviste de specialitate – Revista Română
de Criminalistică, Revista de Criminologie, de Criminalistică şi
de Penologie a Ministerului Justiţiei, Buletinul de Informare şi
Documentare al Ministerului Afacerilor Interne, Academia
Română, U.P.B. Sci. Bull., Journal of Colloid and Surface
Chemistry, Romanian Journal of Legal Medicine, Color
Research&Applications, Revista de Chimie, Revue roumaine
de chimie, Romanian Biotechnological Letters, International
Journal of Human Voice etc.).
De altfel, sub egida Asociaţiei Criminaliştilor din
România au mai fost editate şi publicate şi alte lucrări
valoroase, dintre care amintim:
1. „Investigarea criminalistică a infracţiunilor cu
violenţă” – autori col. (r.) prof. Vasile Lăpăduşi, chestor de
poliţie prof. univ. dr. Gheorghe Popa, general-maior (r.)
prof. univ. dr. Lazăr Cârjan, general-maior magistrat
conf. univ. dr. Dan Voinea, chestor principal de poliţie lector
univ. dr. Iancu Ştefan, asistent univ. ing. Dian Popescu;
2. „Investigarea criminalistică a infracţiunilor de
terorism” – autori general-maior magistrat (r.) conf. univ.
dr. Dan Voinea, gen.-lt. lector univ. dr. Ioan Hurdubaie,
col. (r.) prof. Vasile Lăpăduşi;
54

3. „Apariţia şi evoluţia criminalisticii româneşti” –
autori col. (r.) prof. Vasile Lăpăduşi, general maior
magistrat (r.) conf. univ. dr. Dan Voinea;
4. „Criminalistică şi ştiinţe de contact” – autor
prof. univ. dr. Lazăr Cârjan;
5. „Al XVII-lea Simpozion naţional Juridica”,
20 iunie 2007 – autor prof. univ. dr. ing. Lidia Cristea;
6. „Tehnică criminalistică” – autori Viorel Vasile,
Georgică Panfil, Petruţ Enache, Dănuţ Nechita;
7. „Al XXIV-lea Simpozion Juridica” 22 mai 2014 –
autor prof. univ. dr. ing. Lidia Cristea;
8. „Contribuţia entomologiei în probaţiunea judiciară”
– autor drd. Lavinia Paul.
În încheiere, ar mai trebui amintită preocuparea
managementului Institutului Naţional de Criminalistică pentru
implementarea „Proiectului de concluzii ale Consiliului
Uniunii Europene privind viziunea cu privire la conceptul
European Forensic Science 2020, incluzând crearea
unui domeniu criminalistic european şi dezvoltarea
infrastructurii criminalistice în Europa” (3135th JUSTICE and
HOME AFFAIRS Council meeting, Brussels, 13 and
14 December 2011 – Doc. 12391/1/11 REV 1 ENFOPOL 229).
Astfel, în acest document este prevăzut că în vederea stimulării
cooperării între autorităţile poliţieneşti şi judiciare din întreaga
Uniune Europeană, în vederea creării, până în 2020, a unui
spaţiu european al criminalisticii, statele membre şi Comisia
vor colabora pentru a înregistra progrese în mai multe domenii,
în scopul asigurării unei administrări a justiţiei şi a unei
securităţi a cetăţenilor imparţiale, consecvente şi eficiente.
În acest sens, pe lângă toate aspectele prezentate, mai
trebuie menţionat faptul că experţii institutului au aplicat
pentru mai multe proiecte europene şi amintim aici doar două
dintre ele: Programul OLAF – HERCULE III 2014-2020 şi
HORIZON 2020.
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Putem trage concluzia că, în ultimii zece ani, Institutul
Naţional de Criminalistică a avut o dinamică ridicată a
schimbărilor, care a fost susţinută de o serie de factori, precum:
accelerarea procesului creativ individual şi de grup, conceperea
şi implementarea unui management dinamic, flexibil şi
eficient, receptivitate crescândă faţă de nou a managerilor de la
toate nivelele ierarhice.
Realizarea unei schimbări necesită o gamă largă de
aptitudini şi competenţe manageriale, iar pentru a-i asigura
succesul, un bun manager trebuie să fie capabil să recunoască
momentul, punctul critic, în care o schimbare ajunge să fie de
dorit sau inevitabilă şi să-i facă pe toţi cei implicaţi să simtă că,
într-un fel sau altul, sunt parteneri la o astfel de iniţiativă.
Iar echipa managerială actuală deţine astfel de
aptitudini şi competenţe. Toţi membrii echipei manageriale
şi-au desfăşurat activitatea în cadrul Institutului Naţional de
Criminalistică începând din anii 1990-1993; în aceşti peste 20
de ani s-au format ca experţi criminalişti, au contribuit la
consolidarea culturii organizaţionale, scriind istoria Institutului
Naţional de Criminalistică, alături de întregul personal, creând
sinergii şi motivaţii profitabile în plan profesional: director –
expert criminalist dr. Gabriel Ţîru (2005), director adjunct
– expert criminalist biochimist Romică Potorac (2008), şef
Serviciu Expertize Criminalistice – expert criminalist
Valentin Epure (2015), şef Serviciu Identificări Judiciare –
expert criminalist Ionel Necula (2001), şef Serviciu
Expertize Fizico-Chimice – expert criminalist dr. inginer
chimist Maria-Georgeta Stoian (2006), şef Serviciu
Biocriminalistică – expert criminalist medic legist
dr. Horaţiu Dinu Drăgănescu (2017), şef Serviciu Cercetare
la Faţa Locului – expert criminalist Pleşea Ion (2012).
În concluzie, prin activităţile desfăşurate până în
prezent, Criminalistica românească s-a dovedit a fi o şcoală
puternică, ancorată în aspiraţiile sale de a sluji adevărul,
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conectată la tot ceea ce înseamnă nou în investigaţia
tehnico-ştiinţifică pe plan internaţional, capabilă să uimească
prin originalitatea soluţiilor şi a tehnicilor de lucru.
Dezvoltarea actuală şi viitoare a Institutului Naţional de
Criminalistică va permite înscrierea pe noi orbite ale ştiinţei
criminalisticii, prin abordarea unor noi metode şi tehnici de
lucru, iar pentru combaterea criminalităţii transfrontaliere,
cooperarea internaţională va reprezenta o prioritate.
Compatibilizarea bazelor de date naţionale proprii cu bazele de
date din ţările Uniunii Europene, aplicarea ştiinţelor
criminalistice într-un mod competent, uniform, astfel încât
schimbul de informaţii să poată fi efectuat în condiţii optime şi
să permită dezvoltarea activităţilor în reţea, reprezintă nu
numai o modalitate de dezvoltare viitoare, ci VIITORUL
ÎNSUŞI.
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ORGANIZAREA ȘI FUNCŢIONAREA
SISTEMULUI NAŢIONAL UNIC
PENTRU APELURI DE URGENȚĂ – 112
Subcomisar de poliție Roxana-Dumitrița PETRESCU
Centrul Operațional, Inspectoratul General al Poliției Române

I. Cadrul normativ
Organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional Unic
pentru Apeluri de Urgenţă – 112 este reglementată prin
următoarele acte normative:
 Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002, privind
organizarea și funcţionarea Poliției Române;
 Legea nr. 360 din 6 iunie 2002, privind Statutul
poliţistului;
 Ordonanţa de urgenţă nr. 34 din 19.03.2008
actualizată la data de 11 iunie 2015 privind organizarea şi
funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de
urgenţă;
 Metodologia
privind
cooperarea
agenţiilor
specializate de intervenţie în cazul urgenţelor primite prin
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă, nr. 3506 din
18.05.2007;
 Legea nr. 160 din 26.11.2008 pentru aprobarea
Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind
organizarea și funcţionarea Sistemului naţional unic pentru
apeluri de urgență.
II. Modalităţi de realizare:
Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă,
denumit S.N.U.A.U., este constituit şi administrat de
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administratorul S.N.U.A.U., în scopul furnizării către cetăţeni a
Serviciului de urgenţă 112, care asigură preluarea apelurilor de
urgenţă de la cetăţeni şi, după caz, transmiterea acestora către
agenţiile specializate de intervenţie, sau prelucrarea lor şi
alertarea directă a echipajelor de intervenţie, în vederea
asigurării unei reacţii imediate, uniforme şi unitare, pentru
soluţionarea urgenţelor.
Numărul unic pentru apelurile de urgenţă în reţelele
publice de telefonie este 112.
Numărul unic pentru mesajele asociate apelurilor de
urgență în rețelele publice de telefonie mobilă este 113.
Apelul la numărul 112 este gratuit pentru utilizatorii
finali.
Mesajele asociate unor apeluri de urgență transmise
către numărul 113 de persoane cu dizabilități de auz și/sau
vorbire înregistrate la administratorul S.N.U.A.U., precum și
mesajele scurte transmise de la numărul 113 sunt gratuite.
Agenţiile specializate de intervenţie reprezintă
structurile autorităţilor administraţiei publice, care au rolul de
intervenţie imediată pentru soluţionarea urgenţelor în domeniul
ambulanţei, Serviciilor Mobile de Urgenţă, Reanimare şi
Descarcerare (S.M.U.R.D.), poliţiei, jandarmeriei, serviciilor
publice profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă,
inclusiv S.M.U.R.D., contra terorismului, precum şi alte
structuri stabilite prin hotărâre a Guvernului;
Mesajul asociat unui apel de urgență reprezintă orice
mesaj scurt (SMS), transmis ulterior unui apel de urgență,
privind aceeași situație de urgență, către Serviciul de Urgență
112, de o persoană cu dizabilități de auz și/sau vorbire
înregistrată la administratorul S.N.U.A.U., care necesită
acțiunea agențiilor specializate de intervenție.
S.N.U.A.U. însumează ansamblul integrat de aplicaţii,
echipamente şi reţele de comunicaţii şi tehnologia informaţiei,
care realizează puncte publice de acces al cetăţeanului la
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agenţiile specializate de intervenţie şi care permite răspunsul
adecvat urgenţei semnalate; interfaţa publică de acces este
realizată prin integrarea în cadrul sistemului a centrului unic
pentru apeluri de urgenţă cu dispeceratele agenţiilor
specializate de intervenţie.
Administratorul S.N.U.A.U. este Serviciul de
Telecomunicații Speciale.
Pentru furnizarea serviciului de urgenţă 112,
S.N.U.A.U. este compus din centrele unice pentru apeluri de
urgenţă, dispeceratele de urgenţă şi dispeceratele integrate de
urgenţă, organizate la nivel de reşedinţă de judeţ, la nivelul
municipiului Bucureşti şi la nivelul municipiilor şi oraşelor sau
acolo unde este necesar.
S.N.U.A.U. realizează două structuri funcţionale:
a) o structură integrată distribuită, în care centrul unic
pentru apeluri de urgenţă transferă apelurile de urgenţă şi datele
asociate la dispeceratele de urgenţă ale agenţiilor specializate de
intervenţie, situate în sedii diferite, proprii agenţiilor;
b) o structură integrată centralizată, în care centrul unic
pentru apeluri de urgenţă şi dispeceratele de urgenţă ale
agenţiilor specializate de intervenţie sunt realizate fizic în
acelaşi sediu, sub forma unui dispecerat integrat de urgenţă.
S.N.U.A.U. asigură interoperabilitatea între dispeceratele
de urgenţă ale agenţiilor specializate de intervenţie aflate în
aceeaşi zonă de responsabilitate, precum şi între dispeceratele
agenţiilor specializate de intervenţie aflate în zone de
responsabilitate diferite.
Administratorul S.N.U.A.U. şi agenţiile specializate de
intervenţie au obligaţia să asigure confidenţialitatea şi
securitatea datelor cu caracter personal colectate şi stocate de la
apelanţi pe timpul efectuării apelurilor de urgenţă.
Personalul cu atribuţii de operare în cadrul S.N.U.A.U.
este exonerat de răspundere disciplinară în situaţia în care
acesta a acţionat în conformitate cu prevederile regulamentului
de operare aprobat de Comitet.
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Operatorii Centrelor unice pentru apeluri de urgenţă ale
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, după identificarea
urgenţei, localizarea evenimentului prin achiziţia datelor
referitoare la adresă, achiziţia datelor personale ale
apelantului/victimei, stabilirea responsabilităţilor pentru
soluţionarea evenimentului semnalat conform indexului de
incidente, apelează şi transferă fişa de caz dispeceratelor de
urgenţă ale agenţiilor specializate de intervenţie.
După preluarea urgenţei, dispecerul agenţiei, care
devine din acest moment coordonatorul conferinţei, va
achiziţiona datele specifice structurii proprii, specializate,
necesare intervenţiei, după care transferă legătura către o altă
agenţie pentru colectarea de către aceasta a datelor specifice,
alocă resurse şi coordonează intervenţia acestora.
Pentru eliminarea suprapunerii forţelor şi evitarea
disfuncţionalităţilor, în cazul evenimentelor de menţinere a
ordinii şi liniştii publice, structurile de jandarmi vor interveni
pentru soluţionarea evenimentului semnalat numai la
solicitarea poliţiei. După preluarea apelului şi obţinerea datelor
necesare intervenţiei, dispecerul 112 „poliţie” va alerta
structurile de poliţie competente să intervină la incident şi în
funcţie de situaţia din teren şi nevoile de sprijin ale acestora, la
cererea acestora, va solicita dispecerului 112 „jandarmi” să
alerteze structurile subordonate pentru a interveni în sprijinul
celor de poliţie.
În cazul urgenţelor multiple, care necesită acţiunea mai
multor agenţii, operatorul 112 transmite evenimentul la toate
dispeceratele de urgenţă ale agenţiilor implicate, realizează
legătura în sistem conferinţă cu acestea şi acordă prioritate
agenţiei stabilite prin index ca responsabilă cu natura cazului
respectiv.
Referitor la situația statistică înregistrată în anul 2016,
precizăm că dispeceratele 112 de poliție au primit 1.364.808
apeluri de urgență.
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Din totalul acestor apeluri, unitățile de poliție au
intervenit în 730.167 de cazuri, respectiv 428.362 în mediul
urban și 301.805 în mediul rural.
Din punct de vedere al timpului de intervenție la
evenimentele semnalate prin S.N.U.AU. 112 se constată faptul
că ponderea cea mai mare o au intervențiile efectuate în mai
puțin de 10 minute, reprezentând 81,85%. De asemenea, în
11,14% dintre cazuri, intervenția s-a realizat în aproximativ 15
minute, în 3,7 % dintre cazuri, în maxim 20 minute, iar
3,31% dintre cazuri, după un interval mai mare de 20 minute.
În anul 2017, dispeceratele de poliție au gestionat
930.851 intervenții la evenimente, din care 744.471 solicitări
prin S.N.U.A.U. 112, respectiv 438.427 în mediul urban, și
306.044 în mediul rural.
Din punct de vedere al timpului de intervenţie la
evenimentele semnalate prin S.N.U.A.U. 112, se constată
faptul că ponderea cea mai mare o au intervenţiile efectuate în
mai puţin de 10 minute, reprezentând 80,65%. De asemenea,
în 11,42% dintre cazuri, intervenţia s-a realizat în aproximativ
15 minute, în 4,25% dintre cazuri, în maxim 20 minute, iar în
3,68% dintre cazuri, după un interval mai mare de 20 minute.
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A FI SAU A NU FI... PSIHOACTIV
Comisar-şef de poliţie dr. ing. chimist Emilian COSTACHE
Comisar şef de poliţie dr. ing. chimist Maria Georgeta STOIAN
Experţi criminalişti autorizaţi în domeniul
„Expertiza fizico-chimică a probelor materiale” şi
„Expertiza drogurilor şi a stupefiantelor”
Serviciul Expertize Fizico-Chimice din
Institutul Naţional de Criminalistică,
Serviciul Expertize Fizico-Chimice
Inspectoratul General al Poliţiei Române

Rezumat: În ultimul timp, adevărata problemă a
expertizelor criminalistice din domeniul analizei drogurilor
pare să nu mai fie identificarea formulei chimice a
substanţelor înaintate spre analiză, ci încadrarea acestora
într-una dintre legile în vigoare, care au suferit modificări de-a
lungul anilor. Mai mult, odată cu aplicarea tot mai fermă a
Legii nr. 194 din 2011 privind combaterea operaţiunilor cu
produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât
cele prevăzute de acte normative în vigoare, suntem chemaţi să
ne pronunţăm dacă substanţele identificate în probe au sau nu
efecte psihoactive. Introducerea cu mare greutate, în Legile
nr. 143/2000 şi nr. 339/2005, a „noilor” substanţe cu efecte
psihoactive, face ca acestea să aibă timp în a-şi produce
efectul nociv asupra consumatorilor. Apoi, imediat ce acestea
sunt introduse pe listele anexă, noi derivaţi sau analogi ai
acestora apar pe piaţa drogurilor. Definirea unor clase
generice de substanţe interzise ar fi permis, în opinia noastră,
o mai bună contracarare a traficului de droguri, aşa cum este
cazul în alte ţări europene.
Cuvinte-cheie: noi substanţe psihoactive, efecte
psihoactive, legislaţie antidrog, relaţie structură-activitate
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1. Introducere
Un drog de sinteză este un analog structural sau
funcţional al unei substanţe aflate sub control, care a fost
conceput pentru a simula efectele farmacologice ale drogului
original, evitând, în acelaşi timp, să fie clasificat drept ilegal
sau să fie detectat cu kiturile standard de teste antidrog.
Drogurile de sinteză includ substanţele psihoactive care au fost
catalogate de către Uniunea Europeană drept noi substanţe
psihoactive (NPS), precum şi analogi ai unor droguri de
creştere a performanţelor, cum ar fi steroizii de sinteză. Unele
dintre acestea au fost iniţial sintetizate de către cercetători din
mediul academic sau industrial, în efortul de a descoperi
derivaţi mai activi dar cu efecte secundare reduse, şi au fost
ulterior deturnaţi în scop ilicit. Alte droguri de sinteză au fost
preparate pentru prima oară în laboratoare clandestine.
Deoarece eficacitatea şi siguranţa acestor substanţe nu au fost
îndeajuns evaluate în teste pe animale sau oameni, utilizarea lor
poate conduce la efecte secundare neprevăzute. La sfârşitul
anilor 1990 şi începutul anilor 2000, s-a înregistrat o explozie a
vânzărilor de droguri de sinteză pe Internet.
Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi
consumului ilicit de droguri era, în mare, foarte clară şi
cuprinzătoare, fiind suficient pentru chimistul criminalist să
dovedească prezenţa, în proba primită, a cel puţin uneia dintre
substanţele incriminate de legislaţie. Nu se punea problema,
pe atunci, de a dovedi că acea substanţă are efecte nocive
asupra sănătăţii şi psihicului uman, întrucât substanţele
incriminate de lege erau de mult timp cunoscute ca structură
chimică, iar efectele lor nocive fuseseră deja studiate şi
dovedite clinic.
După apariţia drogurilor de sinteză, a urmat o perioadă
în care niciuna dintre aceste substanţe nu era prevăzută de
legislaţia antidrog, astfel încât noile tipuri de droguri (NPS) au
invadat piaţa, putându-se cumpăra în mod direct sau prin
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internet. După o scurtă perioadă, în anul 2010, mai multe
substanţe care se regăseau majoritar în produsele etnobotanice
din România au fost introduse în tabelele anexă la Legea
nr. 143/2000, printre care etcatinonă, fluorometcatinonă,
4-metilmetcatinonă (4-MMC, mefedronă), 4-metoximetcatinonă,
metilonă, butilonă, metilendioxipirovaleronă (MDPV),
JWH-018, JWH-073 şi JWH-250. Odată cu actualizarea Legii
nr. 143/2000, prin O.U.G. nr. 6/2010 şi H.G. nr. 575/2010,
aceste substanţe au fost introduse şi în tabelul nr. I anexă al
Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor,
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, la
secţiunea „Plante şi substanţe aflate sub control naţional”, a
cărei definiţie este, conform aceleiaşi legi, „termen desemnând
plantele şi substanţele cu proprietăţi psihoactive, introduse în
anexele la prezenta lege prin procedura naţională prevăzută la
art. 8 alin. (3)”, fapt care confirmă, în mod oficial, încă din
anul 2010, presupusele efecte psihoactive ale acestor substanţe.
Furnizorii de produse „etnobotanice” au sesizat
pericolul comercializării acestor substanţe, astfel că au început
să fie importate şi distribuite alte substanţe, în principiu având
structuri chimice asemănătoare acestora, dar care nu se aflau în
tabelele-anexă ale legilor antidrog.
Ca urmare, în încercarea de a stopa flagelul răspândirii
acestui tip de substanţe, cu efecte foarte grave în timp asupra
persoanelor care le consumă, a fost emisă Legea nr. 194 din
2011, care stipula faptul că, dacă o substanţă ce urmează a fi
comercializată se presupune a avea efecte psihoactive, ea
trebuie, mai întâi, să facă obiectul unui dosar de avizare din
partea A.N.S.V.S.A. Simplul fapt că structura chimică a unei
substanţe era asemănătoare cu cea a unui compus chimic de
bază, cunoscut deja cu potenţial psihoactiv şi prevăzut
de legislaţia antidrog, făcea ca acea substanţă să necesite
aprobarea comercializării din partea Agenţiei. Ori acest lucru,
din cunoştinţele noastre, nu s-a realizat până acum, traficanţii
de astfel de substanţe intrând sub incidenţa acestei legi.
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2. Cazuistică şi relaţia structură-activitate biologică
De-a lungul anilor, Serviciul Expertize Fizico-Chimice
a primit spre analiză o multitudine de tipuri de pulberi şi
fragmente vegetale din categoria etnobotanicelor, fie ca
material gata de „consumat”, fie ca substanţe pure care urmau
să fie amestecate cu substanţe inerte sau stropite pe material
vegetal. Prezentăm, în continuare, câteva exemple mai
deosebite:
a) Într-un caz, au fost primite două tipuri de fragmente
vegetale, care s-au dovedit a conţine un amestec complex,
format din UR-144, XLR-11, AKB48 (sinonim APINACA),
JWH-018, 5F-AKB48 (sinonim 5F-APINACA), AM-2201 şi
MAM-2201, un adevărat cocteil letal.

b) Într-un alt caz, s-au primit spre analiză mii de
pliculeţe de etnobotanice: 216 punguţe 555 Afrodisiac,
237 punguţe Puf, 883 punguţe DSL Afrodisiac, 469 punguţe
New Magic Talc Powder, 421 punguţe Pure Vibes Talc
Powder, 61 punguţe Orange Revolution Afrodisiac,
3.074 punguţe Puf, 1.741 punguţe Orange Revolution
Afrodisiac, 1.901 punguţe DSL Afrodisiac, 477 punguţe
555 Afrodisiac, 548 punguţe Pure Vibes Talc Powder,
237 punguţe New Magic Talc Powder.
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În urma analizelor fizico-chimice, a căror finalizare nu
este întotdeauna uşoară, s-au identificat substanţele: alfa-PVP,
4-MEC, AM2201 şi JWH-122.
S-a menţionat anterior faptul că asemănarea structurii
chimice a unui compus cu cea a altuia dovedit a fi drog, face ca
şi acesta să fie susceptibil de a prezenta aceleaşi efecte
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biologice. Acest fapt se bazează pe relaţia structură-activitate
(SAR), care este relaţia dintre structura chimică sau cea 3D a
unei molecule şi activitatea sa biologică. Analiza SAR permite
determinarea grupelor chimice responsabile de etalarea, în
organism, a unui efect biologic ţintit. Acest lucru permite
modificarea efectului sau potenţialului unui compus bioactiv
(de obicei un medicament) prin modificarea structurii sale
chimice. Chimiştii care sintetizează astfel de substanţe folosesc
tehnici de sinteză chimică pentru a introduce noi grupe chimice
în compusul bioactiv şi a testa modificările asupra efectelor lor
biologice.
Un exemplu de structură chimică ce conduce la un efect
analgezic şi antipiretic este fenazona (antipirina). Prin
introducerea unei grupe izopropil se obţine propifenazona
(caffetin, saridon), a unei grupe dimetilamino se obţine
aminofenazona (piramidon), iar a unei grupări metilaminometansulfonică se obţine metamizol (algocalmin), toate cu
efecte biologice asemănătoare:
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În mod similar, în clasa drogurilor, cel mai elocvent
exemplu este structura amfetaminei, din care, prin adăugarea
unei grupe metil la azot, se obţine metamfetamină. Aceasta, la
rândul ei, prin substituţie pe nucleul aromatic cu o grupare
metilendioxi, conduce la MDMA, toate fiind identificate pe
piaţa drogurilor şi având acelaşi efect, dar cu intensităţi
diferite:
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NHCH3
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Din clasa catinonelor, prezentăm câteva astfel de
exemple:
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După cum se poate uşor observa, structura moleculară a
substanţei 4-MEC (4-metiletcatinonă) este similară cu cea a
etcatinonei şi cu cea a substanţei 4-MMC (4-metilmetcatinonă).
De asemenea, bufedrona şi pentedrona au structuri similare
etcatinonei.
Structura moleculară a substanţei -pirolidinovalerofenonă
(-PVP) este asemănătoare celei corespunzătoare substanţei
metilendioxipirovaleronă (MDPV):
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Aşa cum s-a arătat mai sus, etcatinona, 4-MMC şi
MDPV erau, în anul 2010, prevăzute de legislaţia antidrog
(„substanţe cu proprietăţi psihoactive”), ceea ce implică faptul
că şi derivaţii acestora, cu structuri asemănătoare, 4-MEC,
bufedronă, pentedronă şi -PVP sunt susceptibili să prezinte
aceleaşi efecte biologice, adică să fie psihoactive.
Referindu-ne,
în
continuare
la
canabinoizii
sintetici, prin art. I, alin. 2, din O.U.G. nr. 6/2010, substanţa
„JWH-018 = Naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il) metanona” a
fost introdusă în tabelul I – anexă la Legea nr. 143/2000, iar
prin art. II, alin. 3, aceeaşi substanţă a fost introdusă şi în
secţiunea „Plante şi substanţe aflate sub control naţional” a
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tabelului I – anexă din Legea nr. 339/2005 privind regimul
juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi
psihotrope.
Pe baza asemănărilor structurale, se poate afirma că
substanţele AM2201 şi JWH-122, identificate în probele de
mai sus, sunt susceptibile să prezinte efecte psihoactive
similare substanţei JWH-018, care se află deja sub incidenţa
legilor antidrog, inclusiv a Legii nr. 339/2005 privind regimul
juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi
psihotrope.
Ca un argument suplimentar celor enunţate, şi ca o
recunoaştere a efectelor dăunătoare asupra sănătăţii umane pe
care le prezintă, prin Legea nr. 51/2014, care a efectuat
modificări şi completări la Legea nr. 143/2000 privind
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de
droguri, substanţele JWH-122, AM-2201 şi 4-MEC au fost
introduse în tabelul nr. I – anexă la această lege, iar substanţa
alfa-PVP (-PVP) a fost introdusă în tabelul nr. III – anexă la
Legea nr. 143/2000. De asemenea, tot prin Legea nr. 51/2014,
substanţele JWH-122, AM-2201, 4-MEC şi alfa-PVP au fost
introduse în tabelul nr. I – anexă la Legea nr. 339/2005 privind
regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor
stupefiante şi psihotrope.
c) Într-un alt caz, au fost primite spre analiză mai multe
tipuri de pulberi, dar şi fragmente vegetale stropite cu aceste
pulberi:
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În urma analizelor, s-a dovedit că pulberile conţin:
pentedronă, 4-MEC, bufedronă, JWH-081, JWH-122,
JWH-210, AM2201, MAM2201, UR-144, RCS-4, A796,260 şi
AM2233, în stare pură sau în combinaţii de câte două. În
fragmentele vegetale s-au mai regăsit, pe lângă toate aceste
substanţe, AM1220 şi JWH-203, fie câte una singură, fie în
combinaţii de 3, 4, 5 şi chiar 6 substanţe, ceea ce reprezintă
adevărate cocteiluri mortale.
De asemenea, s-a solicitat să se determine concentraţia
de substanţă activă din fragmentele vegetale, pentru a stabili
dacă, la aceste concentraţii, produsul mai poate avea efect
psihoactiv. Laboratorul nostru nu are implementate proceduri
de analiză cantitativă dar, ca o excepţie în acest caz, s-a
procedat la o determinare aproximativă a concentraţiei în
JWH-210 a unui produs vegetal care conţinea doar această
substanţă. Din determinările laborioase, s-a dedus faptul că
fragmentele vegetale au un conţinut de circa 2,4% JWH-210
raportat la masa de fragmente vegetale. Din alte determinări
brute, mai simple, ale concentraţiei de canabinoizi sintetici
aflaţi în amestec în celelalte probe de fragmente vegetale, a
rezultat faptul că acestea conţineau de 2 şi chiar de 3 ori mai
multă substanţă activă decât procentul de 2,4% determinat
anterior.
Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie
(E.M.C.D.D.A.) notează, în articolul "PERSPECTIVES ON
DRUGS – Synthetic Cannabinoids in Europe": „Datorită
potenţialului ridicat al unor canabinoizi sintetici, cantitatea de
pulbere necesară fiecărei unităţi de produs (n.n. doză) poate fi
extrem de mică, de ordinul a câteva miligrame. De aceea, un
kilogram de pulbere brută poate fi utilizată la producerea
multor mii de produse de «droguri legale».”
Tot din publicaţiile de specialitate, într-un caz de deces
cauzat de consumul de AM2201, a fost determinată
concentraţia de AM2201 din produsul consumat: „Materialul
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vegetal a conţinut 0,8 ± 0,2% AM2201 în procente
greutate”. Aşadar, la o cantitate de circa 200 mg material
vegetal aflat, în mod uzual, într-un pliculeţ, rezultă că o
cantitate de circa 1%, adică 2 mg de AM2201, poate cauza
efecte de o severitate ridicată. Într-un alt raport făcut public,
se afirmă: „Una din diferenţele majore dintre canabis şi acest
canabinoid sintetic este mai marea toxicitate acută a lui
AM2201. Datorită acţiunii sale agonistice asupra receptorului
canabinoid CB1 şi potenţialului său extraordinar de ridicat,
efectele secundare la doze ridicate pot ameninţa viaţa. Acest
lucru este agravat de faptul că dozarea este foarte dificilă,
datorită conţinutului diferit în ingrediente active din diversele
produse, din diversele loturi ale unui aceluiaşi produs sau chiar
din interiorul aceluiaşi pachet”.
Având în vedere faptul că în proba analizată cantitativ,
care conţine cel mai mic procent de canabinoizi sintetici dintre
toate probele de fragmente vegetale analizate în cauză, s-a pus
în evidenţă un conţinut de 2,4% JWH-210 raportat la întreaga
masă de fragmente vegetale luate în analiză, rezultă că celelalte
probe în cauză conţin concentraţii în canabinoizi sintetici mult
mai ridicate decât unele raportate de literatura de specialitate ca
fiind deja periculoase.
3. Consideraţii privind caracterul psihoactiv al
substanţelor identificate
Facem, mai întâi, precizarea că, potrivit codului
deontologic, nu intră în atribuţiile expertului criminalist să
răspundă la probleme de ordin juridic sau să facă încadrări în
legislaţie. Totuşi, pentru a putea formula răspunsuri corecte
referitoare la comportamentul biologic al substanţelor puse în
evidenţă, am făcut şi referire la legislaţia antidrog, furnizată de
aplicaţia informatică LEX Expert.
O substanţă psihoactivă, o substanţă farmaceutică ce
afectează psihicul sau un psihotrop este definit ca o substanţă
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chimică ce modifică funcţionarea creierului, rezultând alterări
ale percepţiei, stării de spirit sau lucidităţii. Aceste substanţe se
pot utiliza în mod recreaţional, pentru a schimba intenţionat
starea de luciditate a cuiva, sau ca enteogene, în scopuri rituale,
spirituale sau şamanice, ca un instrument de studiu sau de
excitare a percepţiei mintale.
Într-un caz în care ni s-a solicitat să ne pronunţăm dacă
substanţele identificate în probe au, cu certitudine, caracter
psihoactiv, întrucât la nivelul anului 2012, când a avut loc
acţiunea, acestea nu erau prevăzute în mod expres de Legea
nr. 143/2000 sau nr. 339/2005, am făcut precizarea că nu
suntem abilitaţi să ne pronunţăm dacă o substanţă are sau nu
efecte psihoactive, acesta nefiind un atribut al expertizelor
criminalistice. De altfel, făcând abstracţie de Legea
nr. 143/2000 actualizată în 2014, în tabelele căreia se regăsesc
majoritatea substanţelor identificate în probele analizate, nu
avem cunoştinţă de existenţa vreunei legi care să impună
faptul ca o substanţă să fie neapărat psihoactivă pentru a
cădea sub incidenţa legislaţiei antidrog. De aceea, considerăm
că stabilirea faptului că o substanţă are, cu certitudine,
proprietăţi psihoactive nu are nicio relevanţă.
Dimpotrivă, Legea nr. 194/2011 prevede că o substanţă
intră sub incidenţa acestei legi chiar şi numai dacă este
susceptibilă să prezinte efecte psihoactive. Conform art. 3,
alin. 4, „La aprecierea caracterului rezonabil (al aprecierii că
un produs este susceptibil de a avea efecte psihoactive – n.n.)
se pot lua în considerare, fără a se limita la acestea”,
„caracteristicile produsului, în principal compoziţia, sau lipsa
indicării acestora” (lit. b). Acest fapt înseamnă că, în urma
aflării identităţii substanţelor din compoziţia probelor în cauză
(din certificatul de analiză/de calitate/de conformitate care
trebuie să însoţească orice produs destinat comercializării),
deţinătorul putea şi trebuia să prevadă, sau cel puţin putea
afla de la autorităţi competente, faptul că substanţele din
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compoziţia probelor în cauză sunt înrudite, din punct de vedere
chimic, cu substanţe psihotrope aflate deja sub controlul
Legilor nr. 143/2000 şi nr. 339/2005 actualizate la data de
22.07.2010 (adică: fac parte din aceeaşi clasă de compuşi şi/sau
sunt derivaţi chimici ai acestora) şi, în consecinţă, acestea sunt
susceptibile să prezinte efecte psihoactive similare.
Lipsa indicării compoziţiei probelor în cauză este, din
nou, un argument prevăzut de Legea nr. 194/2011 în stabilirea
aprecierii existenţei unui posibil efect psihoactiv, conform
citatului de mai sus, iar indicarea unei compoziţii chimice
false, alta decât cea reală (aşa cum este cazul nenumăratelor
pliculeţe cu „etnobotanice”), echivalează cu lipsa indicării
compoziţiei, întrucât compoziţia chimică a unui produs nu
poate fi decât una singură, şi anume cea reală. Necunoaşterea
compoziţiei chimice a produsului intră, şi aceasta, sub
incidenţa art. 3, alin. 4, şi anume: „lipsa ori insuficienţa
elementelor pentru determinarea regimului juridic al
produsului” (lit. a).
Prin decizia nr. 134 din 7 martie 2013, Curtea
Constituţională afirmă, referitor la o cauză asemănătoare, că
autorii, „deşi au comercializat substanţe al căror regim juridic,
conţinut, caracteristici, compoziţie chimică nu le erau
cunoscute, pornesc, în absenţa oricăror elemente certe, de la
premisa că acestea nu puteau fi substitut în sensul art. 2 lit. a)
din Legea nr. 194/2011. Acest raţionament contrazice tocmai
faptele comise, pentru că, dacă nu se cunosc caracteristicile
unui produs nu au cum să fie evidente beneficiile sau cel puţin
raţiunile pentru care este pus în vânzare”.
Trebuie avut în vedere faptul că, în tabelul nr. I, anexă
al Legii nr. 143/2000 şi al Legii nr. 339/2005, aşa cum se
prezenta textul acestora la data de 22.07.2010, se regăseau
substanţe ca: JWH-018, JWH-073 şi JWH-250. Structura
chimică a substanţelor JWH-081, JWH-122, JWH-203,
JWH-210, AM2201, MAM2201, AM1220, AM2233, RCS-4,
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UR-144 şi A796,260, care se regăsesc în probele vegetale
analizate, este foarte asemănătoare cu a celor descrise anterior
(uneori diferenţa fiind dată de înlocuirea unui singur atom), ca
de exemplu JWH-018 şi AM2201 (obţinut prin înlocuirea unui
atom de hidrogen cu unul de fluor):
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Structurile moleculare ale substanţelor AM2201,
JWH-122 şi JWH-210 sunt foarte apropiate de structura
substanţei JWH-018, dar şi celelalte substanţe prezentate au
structuri cu o bună parte a scheletului molecular comună cu
acesta.
În publicaţiile Drug Enforcement Administration din
S.U.A., se afirmă că D.E.A. a determinat, de asemenea, că, pe
baza relaţiilor structură-activitate, este foarte posibil ca
JWH-122 şi AM2201 să aibă principale efecte farmacologice
similare cu cele ale substanţei 1-pentyl-3-(1-naphthoyl)indole,
substanţă cunoscută sub numele JWH-018, şi care este sub
incidenţa Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al
plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope.
Ca un argument suplimentar celor enunţate, prin
completarea tabelelor-anexă ale Legii nr. 143/2000, efectuată
de Legea nr. 51/2014, substanţele JWH-081, JWH-122,
JWH-203, JWH-210, AM2201, MAM2201, RCS-4 şi UR-144
au fost, printre altele, incluse în categoria drogurilor de mare
risc. Acest fapt confirmă afirmaţiile anterioare referitoare la
posibilele asemănări ale efectelor biologice ale substanţelor
identificate în probele vegetale în cauză, comparativ cu cele ale
substanţelor deja recunoscute ca fiind dăunătoare sănătăţii şi
catalogate oficial drept droguri la momentul 22.07.2010.
De altfel, odată cu actualizarea Legii nr. 143/2000, prin
O.U.G. nr. 6/2010 şi H.G. nr. 575/2010, substanţele JWH-018,
JWH-073 şi JWH-250 au fost introduse şi în tabelul nr. I –
anexă al Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor,
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, la
secţiunea „Plante şi substanţe aflate sub control naţional”, a
cărei definiţie este, conform aceleiaşi legi, „termen desemnând
plantele şi substanţele cu proprietăţi psihoactive, introduse în
anexele la prezenta lege prin procedura naţională prevăzută la
art. 8 alin. (3)”, fapt care confirmă, în mod oficial, încă din
anul 2010, presupusele efecte psihoactive ale acestor trei
substanţe.
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Coroborând cele enunţate anterior, rezultă că
substanţele JWH-081, JWH-122, JWH-203, JWH-210,
AM2201, MAM2201, RCS-4 şi UR-144, odată ce au fost
introduse în tabelul nr. I – anexă al Legii nr. 143/2000 şi cel al
Legii nr. 339/2005 (la secţiunea „Plante şi substanţe aflate sub
control naţional”), au fost, în mod oficial, recunoscute ca având
proprietăţi psihoactive.
Din literatura de specialitate (cum ar fi Journal of
Forensic Science, rapoarte ale Expert Committee on Drug
Dependence şi European Monitoring Centre for Drugs and
Drug Addiction), rezultă informaţii valoroase referitoare la
caracterul psihoactiv al substanţelor nou apărute pe piaţa
drogurilor, inclusiv complicaţiile asupra sănătăţii umane
produse de acestea. Astfel, substanţe ca AM2201 sunt
cunoscute drept canabinoizi sintetici, aceştia acţionând asupra
receptorilor canabinoidici umani. „Produsele cu canabinoizi
sintetici conţin diverse concentraţii din canabinoizi sintetici
eficienţi care, atunci când sunt fumaţi în acelaşi mod ca
marijuana, produc efecte psihologice şi efecte fizice
asemănătoare, dar adesea mai intense”. „Maniera în care s-a
produs decesul apare ca fiind legată de complicaţiile psihiatrice
cauzate de consumul de AM2201”. „Ca urmare a expunerii la
consumul unui produs cu conţinut mare de AM2201, decedatul
a suferit un episod psihologic dăunător, care a condus la
autoprovocarea unor răni fatale”.
Tot referitor la canabinoizii sintetici, se afirmă:
„Efectele dăunătoare descrise în literatură, care apar după
consumul de canabinoizi sintetici, includ tahicardie, agitaţie,
halucinaţie, hipertensiune, creşterea uşoară a glucozei în sânge,
hipocalemie, stare de vomă, dureri în piept, accese, mioclonie,
anxietate extremă conducând la atacuri de panică şi psihoză
acută (risc de sinucidere)”.
Într-un raport E.M.C.D.D.A. din noiembrie 2011, se
prezintă un tabel cu cele mai frecvente noi substanţe
psihoactive identificate la vânzare în 2011. Printre acestea, se
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regăsesc derivaţi de catinonă (4-MEC, MDPV, metilonă,
mefedronă, 3,4-DMMC) şi canabinoizi sintetici (AM2201,
JWH-018, JWH-250, JWH-122).
Într-un număr din 2013 al publicaţiei Journal of
Analytical Toxicology sunt prezentate, printre alte studii,
analize toxicologice de sânge efectuate asupra unor persoane
din Suedia care au avut nevoie de ajutor medical şi care au
admis că au fumat droguri sintetice. Într-unul dintre cazuri s-au
găsit, în sânge, JWH-203 (majoritar) şi JWH-250, persoana
zăcând pe podea, cu mişcări spasmodice ale capului, tulburări
de vorbire şi halucinaţii.
Tot aici, se afirmă: „Toxicitatea canabinoizilor sintetici
pare să fie mai periculoasă decât cea a Cannabisului natural,
probabil datorită potenţialului mai ridicat şi, posibil, prezenţei,
totodată, a mai multor canabinoizi diferiţi în amestecul de
fumat, ca şi dificultăţii de a avea o dozare corespunzătoare.
Efectele toxice acute pot, în anumite circumstanţe, să
contribuie la deces”.
În publicaţia „Drugs of Abuse” din anul 2005 a D.E.A.,
se afirmă: „Cannabisul conţine substanţe denumite canabinoizi,
care sunt specifici plantei Cannabis... Unul dintre aceştia,
delta-9-tetrahidrocanabinol (THC), este considerat a fi
responsabil de cea mai mare parte a efectelor psihoactive
caracteristice plantei Cannabis”.
Într-un număr din 2014 al publicaţiei Forensic Science
Review sunt prezentate studii legate de farmacologia,
toxicologia şi efectele adverse ale canabinoizilor sintetici. Sunt
reamintiţi receptorii canabinoidici din creierul uman, numiţi
CB1 şi CB2 şi se afirmă că „În general, receptorul CB1 este
responsabil pentru efectul psihotropic al Cannabisului şi, de
aceea, abilitatea unui ligand de a se lega de acesta şi de a
acţiona ca un agonist al receptorului CB1 poate să indice
potenţialul său de a reprezenta o alternativă la marijuana cu
scop recreaţional”. Tot în acest articol, sunt prezentate afinităţi
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ale diverşilor canabinoizi sintetici faţă de CB1, de unde rezultă
că, faţă de afinitatea lui JWH-018 (care este unul dintre primii
compuşi prevăzuţi de legislaţia antidrog din ţara noastră încă
din anul 2010 – O.U.G. nr. 6/2010), substanţe ca JWH-210,
JWH-122, JWH-081 sau AM2201 prezintă o afinitate pentru
CB1 de circa 10 ori mai mare, de unde şi potenţialul lor mai
ridicat de a avea efecte biologice, comparativ cu „clasicul”
JWH-018. La capitolul „Efecte adverse – Psihoză”, se afirmă:
„S-au raportat halucinaţii după ingestia de JWH-018,
JWH-081, JWH-122, JWH-250, JWH-210 sau AM-694,
confirmată prin analize toxicologice. Pe lângă halucinaţii,
aceşti indivizi au prezentat simptome de delir şi confuzie.
Confuzie a fost raportată şi în cazul unui bărbat de 18 ani, care
prezenta agitaţie, atacuri de panică, spasme musculare şi puls
crescut, la care s-a găsit, ulterior, o concentraţie de 42 ng/ml de
JWH-081 în ser”.
Într-un raport din 2014 al World Health Organization
(Expert Committee on Drug Dependence), se afirmă: „UR-144
este o substanţă psihoactivă şi are efecte similare cu THC,
deşi este uşor mai puţin potent decât THC”. În anul 2013,
D.E.A. afirma că „UR-144 şi XLR-11 au fost întâlniţi ca
adulteranţi (ingrediente – n.n.) în numeroase produse vegetale
care sunt fumate pentru efectele lor psihoactive”.
În publicaţia Comisiei Europene, intitulată: New
Psychoactive Substances – Projects, Studies and Research
funded by the European Commission, referitor la un proiect de
cercetare derulat pe perioada a doi ani (2011-2012), se afirmă:
„Testele efectuate asupra a şase substanţe (AM-694,
JWH-210, JWH-018, JWH-073, JWH-122 şi CP-47497-C8)
au arătat că există riscul de degradare cromozomială şi de ADN
după utilizarea unora dintre compuşi, cauzând posibile riscuri
specifice de sănătate, în special pentru utilizatorii regulaţi. Mai
mult, studiile pe ţesut de creier uman şi de şoarece au arătat
cum consumul substanţelor investigate produce efecte la nivel
neuronal, ceea ce înseamnă afectarea funcţiilor cognitive”.
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Într-un articol din Swiss Medical Weekly, intitulat:
„Novel Psychoactive Substances (Designer Drugs): Overview
and Pharmacology of Modulators of Monoamine Signalling”,
se arată că: „Amestecurile vegetale („spice”) au apărut ca o
alternativă legală la Cannabis. S-a crezut, iniţial, că efectele
psihotrope erau date de plantele însăşi. Totuşi, s-a dovedit că
responsabili pentru activitatea psihofarmacologică erau
compuşii sintetici adăugaţi în amestecurile de ierburi, şi care
prezentau acţiune asupra receptorului CB1. Drogurile „spice”
(etnobotanice – n.n.) au devenit alternative populare la
marijuana printre tineri şi constituie o clasă extraordinar de
mare de noi substanţe psihoactive. Canabinoizii sintetici
variază considerabil ca structură chimică, dar acţionează în
acelaşi mod, ca agonişti la nivelul receptorului CB1. Cei mai
mulţi canabinoizi sintetici produc efecte globale şi toxice
similare tetrahidrocanabinolului (THC). Totuşi, canabinoizii
sintetici sunt consideraţi a fi asociaţi cu o mult mai severă
psihoză şi agitaţie şi cu mai multe efecte simpatomimetice,
deoarece sunt agonişti totali mai puternici ai receptorului şi, de
asemenea, le lipseşte canabidiolul, care se găseşte în produsele
cu conţinut de THC şi care are proprietăţi anxiolitice şi
antipsihotice”.
Coroborând cele descrise, rezultă faptul că, nu numai că
substanţe ca JWH-081, JWH-122, JWH-203, JWH-210,
AM2201, MAM2201, RCS-4 şi UR-144 au fost introduse în
tabelele-anexă ale legilor antidrog, dar există şi numeroase
publicaţii care aduc dovezi asupra caracterului psihoactiv pe
care-l prezintă, în primul rând, canabinoizii sintetici, dar şi
derivaţii de catinonă.
4. Legislaţia pe care ne-o dorim
În septembrie 2015, în Polonia, a avut loc un seminar
dedicat experţilor criminalişti din domeniul analizei fizicochimice, în cadrul proiectului european „Ştiinţa criminalistică –
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provocare comună pentru forţele de ordine din Uniunea
Europeană”. Cu această ocazie, participanţi din Polonia,
Ungaria, Letonia, Lituania şi România şi-au prezentat metodele
de analiză utilizate, precum şi câteva aspecte cu privire la
legislaţia antidrog din propria ţară.
Astfel, am aflat că în Ungaria există o legislaţie privind
NPS începând cu 3 aprilie 2012. Aceasta prevede 4 clase
principale de compuşi cu definiţii generice pentru canabinoizi
sintetici, catinone, triptamine şi fenetilamine. Definiţiile
generice pentru canabinoizi sintetici şi catinone au fost
extinse în ultimii ani. Pe lângă aceste 4 clase, mai există o listă
de compuşi menţionaţi individual, care nu se încadrează în
vreuna din cele patru clase. La descoperirea unei noi substanţe
pe piaţă, dacă aceasta nu se încadrează într-una din cele
4 clase, după circa 1-2 ani se stabileşte cu certitudine dacă va fi
înscrisă sau nu în lista suplimentară, putând deveni, astfel,
interzisă.
O situaţie similară este în Letonia, unde, începând cu
23 februarie 2013, legislaţia prevede 18 grupuri de substanţe
definite generic, devenind, în acest mod, atotcuprinzătoare, iar
începând cu 1 iunie 2015, orice analog structural al unui grup
devine automat sub control. S-a raportat, astfel, că toate
substanţele psihoactive identificate în Letonia cad sub
incidenţa legii, eliminându-se necesitatea actualizării unor liste
interminabile de substanţe, actualizări care se fac, de regulă,
prea târziu.
În Lituania, există liste de substanţe, aşa cum prevede şi
legislaţia din ţara noastră, însă actualizarea acestora se face de
două ori pe an, ceea ce face ca o substanţă să poată fi sub
control la scurt timp de la apariţia ei pentru consum. Din datele
U.N.O.D.C., rezultă că începând cu 10 august 2011, aceste liste
au fost suplimentate cu 6 grupuri de substanţe definite generic,
care acoperă clasa catinonelor şi a canabinoizilor sintetici.
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În Polonia, numai anul acesta au fost introduse pe
listele-anexă ale legislaţiei antidrog un număr de 114 substanţe
psihoactive noi.
În România, Legea nr. 143/2000 a fost actualizată în
2014, prin introducerea a 30 de substanţe noi, însă această
actualizare a fost efectuată oarecum târziu, după ce piaţa
drogurilor fusese invadată de câţiva ani de aceste substanţe.
Odată prevăzute de această lege, de regulă ele nu mai se
regăsesc pe piaţă, urmând să apară diverşi derivaţi sau
analogi ai acestora, care nu se mai regăsesc în listele
Legii nr. 143/2000. Pe de altă parte, Legea nr. 194/2011 ar
trebui să acopere acest vid legislativ, întrucât aici sunt
prevăzute substanţele posibil psihoactive. După cum am arătat
în cuprinsul articolului, există multe dezbateri şi argumentări
pe seama definiţiilor şi a etichetării unei substanţe ca fiind
psihoactivă sau posibil psihoactivă, inculpaţii făcând tot
posibilul pentru a contracara cu argumente juridice concluziile
rapoartelor criminalistice şi prevederile legii.
Au existat voci, inclusiv un avocat, care au afirmat că,
prin interzicerea comercializării unor substanţe care s-ar
încadra în definiţiile generice ale legislaţiei antidrog, s-ar
îngrădi libera circulaţie a mărfurilor. Ori, aceasta este o
abordare puerilă, întrucât, odată ce o substanţă care s-ar încadra
în aceste definiţii şi care ar fi benefică din punct de vedere
farmacologic, ar fi supusă comercializării, aceasta ar obţine
imediat licenţă din partea organelor abilitate. Din contră, dacă
substanţa nu şi-ar dovedi beneficiile farmacologice sau dintr-un
alt domeniu de interes industrial, nu ar exista raţiuni pentru
care aceasta să fie comercializată şi, în mod absolut normal,
comercializarea ei ar fi interzisă în mod justificat. Aşa cum am
arătat, există mai multe state care au introdus liste generice de
substanţe interzise şi cărora nu li s-a reproşat din partea
organismelor europene sau internaţionale că ar îngrădi libera
circulaţie a mărfurilor.
82

Aşa cum am menţionat într-un articol anterior, dacă
experţii Institutului Naţional de Criminalistică ar fi fost
consultaţi în privinţa acestei legislaţii, ar fi sugerat o abordare
similară ţărilor vecine, cu definiţii generice care să acopere atât
substanţele existente în prezent, cât şi derivaţii sau analogii
care urmează să apară în viitor pe piaţa drogurilor. S-ar fi
evitat, astfel, lunga aşteptare până ce o substanţă să fie inclusă
în listă şi s-ar fi evitat dezbaterile în contradictoriu din justiţie
în privinţa caracterului unei substanţe de a fi sau a nu fi
psihoactivă.
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NECESITATEA UNUI SISTEM UNIFORM
DE PREGĂTIRE PSIHO-FIZICĂ
ŞI AUTOAPĂRARE
Comisar-șef de poliție dr. Doru GALAN
Institutul de Studii pentru Ordine Publică
Agent principal de poliție Adrian GRIGORAŞ
Direcția Generală de Poliție a Municipiului București

1. De ce o nouă abordare a pregătirii psiho-fizice?
1.1. Premise
Intervenţia şi tactica intervenţiei au suferit schimbări
profunde după anii 2000, când România s-a angajat în procesul
de aderare la U.E., moment în care a trebuit să fie
transparentizate modelele şi mijloacele intervențiilor specifice
M.A.I., prin proceduri clare. Acest aspect a creat un vid
legislativ, deoarece s-a încercat o trecere mult prea abruptă,
fără a păstra fundamentele deja testate şi neechivoce.
Astfel, contactele cu alte sisteme de pregătire a
structurilor de siguranţă publică, dintre care amintim sistemul
francez, german, austriac, chinez etc., au condus la o pregătire
neuniformă, mai mult sau mai puţin viabilă, în funcţie de
specificul profesorului care implementa sau preda cursul de
autoapărare, pregătire psiho-fizică etc., şi de zona sa de
formare (gimnastică, atletism, jocuri sportive, sporturi de luptă,
arte marţiale etc).
În opinia noastră, această „zona gri” în pregătirea
elevilor şi studenţilor din instituțiile de învățământ ale M.A.I.
se perpetuează, din păcate, şi astăzi, ceea ce duce la utilizarea
unor tehnici neconforme cu situaţia de fapt.
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Fiecare sistem de pregătire are un mod propriu de
interpretare a principiilor ce guvernează utilizarea forţei,
respectiv:
 necesitatea;
 gradualitatea;
 proporţionalitatea;
 legalitatea;
 nediscriminarea/discriminarea.
Respectarea demnității umane poate constitui subiectul
unei interpretări profund subiective, astfel încât nu doar
poliţistul devine vulnerabil, ci şi sistemul în sine.
După unele opinii, de actualitate ar fi orientarea Private
Military Firms, către segmentul de menţinere şi restabilire a
ordinii şi liniştii publice pe timp de pace, sistem agreat în
diferite ţări. Sublinierea noastră se referă la faptul binecunoscut
potrivit căruia, în conflictele armate din Irak şi Afganistan, sub
egida N.A.T.O., aceste firme cu caracter militar au avut peste
150.000 de combatanţi sub contract, cu dotare – de foarte multe
ori, mai performantă decât cea a armatelor regulate, fiind a
doua ca număr de indivizi dislocaţi după S.U.A.
Pentru că funcţionăm într-o economie de piaţă cu
accent pe performanţă, se impun întrebări de genul,
„Inspectoratele Generale ale M.A.I. pot fi la fel, sau mai
performante cu ocazia organizării unor evenimente importante
de anvergura Summitului Francofoniei 2007, Summitul
N.A.T.O. 2008 (la care au participat si reprezentanţii altor
ţări, de exemplu: Rusia, Ucraina, Moldova, Georgia etc.),
Finala Cupei UEFA 2012; decât aceste firme cu caracter
militar, private?”
Totuşi, revenind la problema noastră, vom reţine că
poliţistul este acel partener constant al cetăţeanului, care aduce
elementele turbulente din societate în faţa procurorului,
doctorului, judecătorului, fără să-şi asume roluri de tipul
poliţist-judecător-călău.
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1.2. Autoapărare sau modalitate de limitare a
libertăţilor
De cele mai multe ori, lucrătorul de poliţie se află în
situaţii inedite şi nu într-o situaţie de autoapărare clasică.
Exemplificăm suicidul: o persoană care încearcă să sară de pe
un bloc, ameninţă că îşi taie gâtul sau că va lua pastile.
Continuăm cu intervenții ce se impun pentru
imobilizarea unor persoane cu afecţiuni psihice şi apoi cu
persoanele agresive şi scandalagii, al căror număr poate varia.
Tot aici expunem activităţile de tip escortă (bodyguard) pentru
cei ce urmează a fi prezentaţi procurorului, judecătorului ori
doctorului, pentru activităţile ce se impun, cu precizarea că toţi
solicită eliberarea din cătuşe a persoanei în custodie. Se va
avea în vedere mediul şi locul în care se execută intervenţia.
Poliţistul de siguranţă publică studiază tehnica de
autoapărare, însă acele câteva procedee învăţate au, în genere,
un caracter standard, ce este greu de adaptat, el trebuind să
dezvolte tehnici proprii în utilizarea forţei, de cele mai multe
ori neadecvate pentru un funcţionar în uniformă şi uneori
ineficiente, ducând la rănirea lucrătorului de poliţie.
De aici rezultă faptul că tactica poliţienească ar trebui să
se studieze separat de orele de pregătire fizică şi autoapărare,
după proceduri scrise de jurişti, cu acordarea unei atenţii sporite
pregătirii psihologice şi abordarea unor noţiuni de autoapărare
adecvate. Acţiunea fizică trebuie să vizeze conservarea vieţii şi
integrităţii corporale şi limitarea libertăţii pe o durată limitată, cu
urmări cât mai mici ori nule pentru agresor.
1.3. Aspectul psihologic şi somatic
Conform celor mai recente statistici, poliţistul de
siguranţă publică este mai expus ca niciodată!
Nu de puţine ori am întâlnit situaţii în care pregătirea
psihologică în instituţiile M.A.I. are un caracter formal sau este
inexistentă, excepţie făcând anumite aspecte de Analiză
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Tranzacţională, însă elementele de comunicare verbală,
nonverbală, paraverbală, negociere sunt nule sau mediocre în
pregătirea viitorului absolvent.
Nu putem vorbi de autoapărare fără înţelegerea
interacţiunii verbale ori a limbajului corpului! În aceeaşi
categorie intră şi lipsa cunoştințelor fundamentale de biologie
privind actul şi arcul reflex, spre exemplu.
De asemenea, se poate constata lipsa de pregătire
privind activităţile cotidiene de autocontrol, de gestionare a
stresului, reuşitelor şi eşecurilor, ceea ce după câţiva ani
creează frustrări, uneori depresie, şi deseori se pot evidenţia
manifestări somato-vegetative, prin boli precum gastrita,
ulcerul în toate formele sale, pancreatită, cardiopatie ischemică,
hipertensiune, obezitate, impotenţă etc.
1.4. Dezvoltare şi testare
Considerăm că un nou sistem care să îşi propună
pregătirea lucrătorului M.A.I. prin studierea anumitor aspecte
de psihologie, cu accent pe comunicare, anatomie,
biomecanică, pregătire psihică, motricitate şi tehnică de
luptă/arte marţiale ar fi mai mult decât binevenit.
Structurile federale din S.U.A. organizează pentru
lucrătorii săi, o dată la patru ani, timp de minim 40 de ore,
testări specifice de observare a evoluţiei din punct de vedere
profesional, psihologic şi al capacităţii de intervenţie. În urma
testării, rezultă licenţa ce permite aşa-numitului „sworn police
officer” să activeze pentru încă patru ani.
Orice artă marţială, de la cele de sorginte japoneză,
chineză, indiană ori din alte zone consacrate, până la cele cu
caracter modern şi perfect adaptate câmpului de luptă
contemporan, de exemplu Krav-Maga (Israel), Systema (Rusia)
şi Close Combat (S.U.A.), are în vedere iniţierea – plecând de
la copil la adult – în diferite practici, culminând cu
transformarea adultului în „armă letală” – dacă este cazul, iar
„liniştirea” maturului duce la deprinderea de a trăi
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asumându-şi faptele, continuând cu evoluţia în etapa
„bătrâneţii”, când intuiţia tinde spre înţelepciune...
În lumina celor de mai sus, propunem un sistem
fundamentat pe nivele de pregătire. Primele două nivele trebuie
trecute în revistă în perioada de instruire, respectiv:
I. Pregătire fundamentală;
II. Pregătire de bază, iar la
absolvirea şcolii, elevul trebuie să se
încadreze într-unul din cele patru
nivele de pregătire specifică. Odată
cu testarea, viitorul lucrător va
obţine sau nu, unul din cele patru nivele de pregătire specifică
menţionate.
Pentru nivelul III testarea se va face anual (acest nivel
trebuie parcurs, iniţial, până la terminarea perioadei de tutelă);
cei cu nivel IV la doi ani; cei cu nivel V la trei ani, iar cei cu
nivel VI la patru ani.
Pentru cei ce obţin titlul de instructor, ultimul nivel, se
impune participarea la cel puţin două stagii de pregătire la
cinci ani.
Aducem în discuţie şi problematica tutelei profesionale
şi instruirea pe durata perioadei de probă, care este făcută de
persoane care nu au urmat niciodată un curs de pedagogie ori
antagogie1 sau de formator într-un anumit domeniu, fapt ce
duce la integrarea târzie a lucrătorului în noua funcţie ori
calitate, sau la formarea de deprinderi eronate, pentru cei care
sunt la început de carieră, asimilarea unor mentalităţi depăşite
ori contrare eticii și deontologiei profesionale, existând riscul
transmiterii frustrărilor şi sentimentelor ce decurg din acestea.
În funcţie de nivelul obţinut, lucrătorul poate fi tutore –
remunerat corespunzător! – tras la răspundere conform
graficelor şi prevederilor A.N.C.; de asemenea, trebuie avut în
1

Capacitatea de a trece de la cunoştinţele generale la cele particulare.
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vedere faptul că se creează un contact regulat între factorii de
decizie şi elementul operativ, ceea ce acum se prezintă doar
sub aspectul unor grafice/situaţii la sfârşitul unei perioade
determinate. Lucrătorul devine interesat, pentru că lipsa sa de
pregătire poate duce la expulzarea din sistem după retestare,
rămânând doar oameni ce îşi doresc să facă parte din Poliţia
Română.
Un lucru esenţial: cu ocazia testărilor, se va avea
întotdeauna în vedere grupa de vârstă clar definită pentru
testele fizice si psihologice din studiile de specialitate şi
normele în vigoare!
1.5. Imaginea intervenţiei
Imaginea intervenţiei trebuie considerată din mai multe
puncte de vedere:
 eficacitatea intervenţiei – acţiunea şi-a atins scopul
pentru care a fost iniţiată;
 rănirile şi daunele produse cu ocazia executării
acţiunii;
 durata acţiunii; acţiunea trebuie să fie energică şi cât
mai scurtă în timp, pentru a nu permite grupurilor de
persoane turbulente să riposteze, ori persoanelor
suspecte să se sustragă;
 nivelul de agresivitate ce a fost utilizat pentru a duce
la capăt acţiunea de imobilizare;
 utilizarea mijloacelor din dotare, care au un impact
psihologic ridicat.
De multe ori, activităţile poliţistului de siguranţă
publică sunt filmate şi uneori acestea apar în media. O acţiune
bine gândită şi executată poate salva viaţa, utilizează un număr
redus de forţe şi mijloace de intervenţie, reducând inclusiv
gradul de vătămare a celui imobilizat.
Din nefericire, de cele mai multe ori, mai importantă
este imaginea intervenţiei decât rezultatul ori oportunitatea
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acesteia, în condiţiile în care media are o capacitate deosebită
de diseminare a informaţiei, fiind totodată formatoare de
opinie.
Având în vedere faptul că poliţistul de ordine publică
își desfăşoară activitatea strict în uniformă, nu este oportun ca
acesta să se angajeze în lupte deschise, acţiunea acestuia
trebuind să fie de scurtă durată şi fără a folosi tehnici de
intervenţie/autoapărare ample.
1.5.1. Elemente de anatomie şi importanţa lor în
autoapărare
În arta luptei există două aspecte ale importanţei
anatomiei:
1. pe de o parte, capabilitățile şi limitările propriului
corp la situaţia de luptă/intervenţie operativă;
2. pe de altă parte, vulnerabilitățile adversarului, care
trebuie exploatate.
Experienţa practică a demonstrat că fără a înţelege cum
funcţionează corpul omenesc nu putem fi cu adevărat eficienţi,
fie că ne aflam într-o luptă de nimicire, de imobilizare sau de
sustragere.
Cunoaşterea acestor elemente despre adversar ne
permite să construim tactici de luptă, pentru exploatarea acelor
zone din corp care rămân expuse unor atacuri. De importanţă
deosebită este factorul psihologic care poate decide o luptă
înainte ca aceasta să înceapă efectiv.
Cunoaşterea acestor elemente oferă luptătorului
posibilitatea de a folosi o serie variată de tehnici care, adaptate
situaţiei operative şi adversarului/lor, ar trebui să aducă efectul
scontat.
Un lucru de importanţă majoră se referă la... protecţia
victimei! Un bun/instruit luptător poate controla nivelul de
vătămare produs. Din aceeaşi zonă ar fi capacitatea de a
reacţiona rapid în cazul producerii unor răni ce necesită
îngrijiri imediate, deci elementele de prim ajutor.
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De ce subliniem acest lucru?
Pentru că orice poliţist ce se află în postura de potenţial
vătămător, trebuie să cunoască zonele corpului care trebuiesc
apărate, respectiv zonele de acţionare care pot scoate imediat
din luptă un adversar. Vom exemplifica mai jos2 câteva organe
şi zone sensibile, însă, fără a explica unghiuri de lovire, presare
etc., urmând ca acestea să rămână la latitudinea instructorului,
dacă vor fi explicate când cel ce efectuează pregătirea posedă
un nivel tehnic şi psihologic adecvat pentru a putea absorbi
informaţia cu scopul de a proteja viața.
Nr.
Zona unde se
Punctul vizat
crt.
află
1

Creştetul
capului

Armele
naturale
folosite
Pumn, cot
etc.

Lipotimie,
comă, deces

Pumn, cot,
picior etc.

Lipotimie,
comă, deces

2.

Tâmpla

Partea
inferioară şi
laterală a
cutiei craniene

3.

Ochii/ zona
orbiculară

Zona feţei

Degete etc.

4.

Piramida
nazală (centru)

- ,, -

Pumn, picior
etc.

5.

Bărbia

- ,, -

Pumn, cot,
picior etc.

6.

Clavicula

7.

Epigastru
(„linguriţa”)

Partea laterală
Sabie, mâini,
şi superioară a
picior etc.
toracelui
Parte
Pumn,
inferioară a
picior etc.
cutiei toracice

Efectul
produs

Durere vie;
lipotimie
Durere vie,
fractură,
lipotimie
Fractură,
lipotimie
Fractură,
durere vie
Durere vie,
lipotimie,
deces

După Galan, D., Gârbea, I., 2013, Educaţia psiho-fizică în Institutul de
Studii pentru Ordine Publică, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, p. 108.
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8.

Ficatul

9.

Testiculele

10.

Rotula/
genunchiul

Partea lateral
dreapta a
trunchiului
Partea
inferioară a
abdomenului
Membrul
inferior

11.

Zona tibială

- ,, -

Piciorul

12.

Degetele şi
metacarpienele

- ,, -

Călcâiul,
pumnul

13.

Tendonul lui
Ahile

- ,, -

Picior, cot
etc.

14.

Spatele
genunchiului

- ,, -

Cot, picior
etc.

Parte
inferioară a
coloanei
vertebrale
Partea
posterioară a
abdomenului

Pumn, cot,
picior etc.

Durere vie,
lipotimie,
deces

Pumn, picior
etc.

Lipotimie,
chiar deces

Piciorul

15.

Vertebrele
lombare

16.

Rinichii

17.

Zona costală

Părţile laterale
ale cutiei
toracice

Pumn, cot,
picior etc.

18.

Triceps

Membru
superior

Pumn,
apăsare etc.
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Pumn, cot,
picior etc.
Pumn, cot,
picior etc.

Fractură,
durere vie
Fractură,
durere vie
Fractură,
durere vie,
paralizie
locală
Fractură,
durere vie,
blocajul
gleznei
Fractură,
durere vie,
paralizie
Fractură,
durere vie,
paralizie
Durere vie,
paralizie, şoc
nervos
Durere vie,
fracturi,
paralizie,
leziuni
nervoase
interne
Durere vie,
paralizie
locală

19. Spatele urechii Zona capului
20.

Ceafă

Spatele
capului

Apăsare cu
degetele
Pumn, cot,
picior etc.

Durere vie,
lipotimie
Lipotimie,
fractură

2. Elemente de psihologie3
2.1. Tactică şi Intuiţie
În exercitarea misiunilor sale, poliţistul se află în
situaţii foarte diferite de standardul predat – de regulă – în
şcoală, motiv pentru care vom discuta despre tactica gestionarii
conflictului în toată complexitatea sa, cu suspecţi, victime,
martori, locul faptei şi gestionarea probelor de interes ce se află
la faţa locului, modul de acţiune faţă de fiecare dintre părţi.
Autorul sau persoana recalcitrantă se va opune sau nu, dacă
reuşim să ne creăm condiţii favorabile de tipul superiorității
numerice, folosirea condiţiilor de mediu care să nu-i permită
diferite forme de mişcare sau avantaje psihologice, de tipul
stabilirii identității etc., făcându-l să înţeleagă, chiar înaintea
imobilizării, că îşi va agrava situaţia.
Având în vedere că, în majoritatea cazurilor, poliţistul
în uniformă este reactiv la evenimente, iar locul desfăşurării
acţiunii fizice nu este propice şi de cel mai multe ori trebuie să
Din considerente de spaţiu, vom „sări” peste o serie de elemente
care ţin de instruirea superioară a unui practicant de arte marţiale
sau – chiar lucrător M.A.I. Pe cei [foarte] interesaţi de acest
domeniu, îi invităm să consulte – inclusiv, o parte din lucrările
noastre, precum: JU-JITSU: elemente de teorie, filozofie şi metodică
de antrenament (2005), Autoapărarea pentru studenţi – anul I de
studiu (2007), Autoapărarea pentru studenţi – anul II de studiu
(2007), Manual de educaţie fizică pentru pompieri (2010), Educaţia
psiho-fizică în Institutul de Studii pentru Ordine Publică (2013),
Curs formare instructori arte marţiale – I.S.O.P., 2014, Arte
marţiale operative (2016), Actul reflex în Ju-jitsu (2017), JUDO –
curs universitar (2017) etc.
3

95

improvizăm, bazându-ne pe intuiţie, fler etc., pentru ca
acţiunea de imobilizare să fie dusă la capăt cu efectul scontat,
latura pregătirii psihologice trebuie să beneficieze de o atenţie
deosebită.
Un rol deosebit de important în sfera intervenţiei
operative îl are INTUIŢIA – instrument al cunoaşterii
superioare, prin care este accesată informaţia din inconştient,
independent de voinţa subiectului, cu o siguranţă specifică
automatismelor.
Fiinţa umană dispune de trei instrumente principale de
cunoaştere: percepţia, raţionamentul şi intuiţia. În timp ce
percepţia senzorială şi intuiţia sunt dependente de mediul
extern al omului, intuiţia, instrumentul cel mai subtil al
cunoaşterii, vine chiar din lăuntrul acestuia. Intuiţia nu are
nevoie de informaţii exterioare pentru cunoaşterea sa. Percepţia
şi raţiunea sunt posibile numai datorită intuiţiei, căci aceasta
„vede” întreaga realitate, realitate ce este fracţionată apoi de
raţiune, pentru a fi analizată.
De ce intuiţie şi dezvoltarea intuiţiei şi nu experienţă?
Experienţa presupune situaţii reale, unde se produc
deseori greşeli, iar în cadrul simulatoarelor nu se poate
reproduce nivelul de stres pe care lucrătorul de poliţie trebuie
să-l gestioneze în câteva zeci sau chiar fracţiuni de secunde. Nu
de puţine ori au fost observaţi polițiști cu vechime blocându-se
în situaţii cu grad ridicat de risc ori surprinşi de o acţiune
ostilă, recurgând la reacţii necontrolate, ce mai mult agită
situaţia de la faţa locului.
2.2. Metode de autocontrol al senzaţiilor şi emoţiilor
Este vital să ne cunoaştem atât fizicul cât şi psihicul în
condiţii de stres; de aceea este important să cunoaştem legile
senzaţiei, pentru a ne determina limitele minime şi maxime de
încărcare. Altfel apare stresul, care produce încordare
musculară, încetinind reflexele, adrenalina creşte ritmul
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cardiac, apărând oboseala, se poate intra în hiperventilaţie,
sângele din corp este trimis din zona periferică a corpului către
zona centrală, ceea ce se traduce într-o sensibilitate redusă şi o
capacitate redusă de prelucrare a informaţiei, din cauza
oxigenării necorespunzătoare a creierului.
Dintre efectele-standard enumerăm doar vederea în
tunel4.
Un factor îl reprezintă detaşarea emoţională a
lucrătorului de poliţie, care trebuie să-şi controleze emoţiile,
trăirile pe care le resimte cu ocazia rezolvării unor cazuri,
indiferent că necesită sau nu contact fizic, deoarece emoţii
precum furia, mila, etc. şi supraîncărcarea senzorială întunecă
judecata şi capacitatea de reacţie. Aspectul specific lucrătorului
de poliţie de ordine publică este faptul că el stabileşte cine a
încălcat o prevedere legală şi care sunt măsurile adecvate ce
urmează a fi luate în primă instanţă, toate fiind sub presiunea
timpului şi calității.
2.3. Încărcarea psihologică înainte de confruntare
Munca lucrătorului de siguranţă publică şi patrulare
este destul de bine standardizată prin proceduri specifice. Din
acest motiv, considerăm că, pe durata deplasării la eveniment,
agentul de poliţie dispune de timpul necesar pentru a se raporta
la procedura specifică pentru cazul de rezolvat, să treacă la
starea de alertă necesară din punct de vedere psihic, schimbul
de date cu operatorul din dispecerat şi analiza datelor furnizate,
astfel încât să poată avea o atitudine adecvată situaţiei de fapt.
De asemenea, este foarte important controlul respiraţiei pe
durata celor 3 etape ale confruntării, ca formă de relaxare în
cazul supraîncărcării ori al stărilor de nervozitate create de
anumiţi factori specifici cazului.
Diferite tulburări de vedere, datorate – în special şocului de
moment: vedere înceţoşată, vedere dublă etc.
4
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2.3.1. Gestionarea senzaţiilor în timpul confruntării
În cazul în care poliţistul trebuie să recurgă la utilizarea
forţei în soluţionarea unei situaţii, acesta trebuie să fi procesat
deja elementele potenţial vătămătoare din locul unde se va
acţiona, trebuie să aibă în vedere apariţia anumitor indivizi ce
s-ar putea implica, de obicei, în favoarea persoanei ce urmează
a fi imobilizată, precum şi capacitatea de ripostă a celui în
cauză. Toate acestea duc la o creştere pe axa agresivităţii, a
acţiunii pentru micşorarea timpului în care se execută.
Comunicarea cu partenerul este foarte importantă: de
la supraveghere şi raportare până la ajutarea cu acţiunea
efectivă, în plan secund se află însă şi comunicarea cu persoana
asupra căreia se execută acţiunea, întrucât o comandă pe un ton
adecvat ne poate scuti de o ripostă violentă. Importantă este şi
comunicarea cu persoanele ce se află în jur, acestora
solicitându-se, de la caz la caz, să se îndepărteze din zonă ori să
intervină. Toate acestea produc o mare încărcare senzorială,
inclusiv analiza ce poate duce la interpretarea eronată a unor
elemente de limbaj nonverbal, paraverbal etc. În condiţii de
stres,
corpul
funcţionează
diferit
de
condiţiile
normale/cotidiene, motiv pentru care este important ca noi să
recunoaştem semnalele transmise de propriul corp, pentru a
gestiona situaţia ca atare.
Creierul uman, în condiţii de stres, are tendinţa de a
elimina, la nivelul analizatorilor, anumite senzaţii pe care nu le
consideră relevante pentru situaţia dată, ceea ce poate constitui
un dezavantaj, pentru că se pierde din imaginea de ansamblu.
Un alt aspect îl reprezintă rănirea în timpul confruntării,
pe care de cele mai multe ori nu o resimţim, din pricina
hormonului adrenalină, care ne permite să continuăm
angajamentul. Însă, dacă resimţim trauma produsă, situația
trebuie analizată rapid și luată decizia dacă se mai continuă
angajamentul sau nu. Rănirea produsă adversarului trebuie
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exploatată atât în plan fizic cât şi în plan psihologic, întrucât
dacă nu se acţionează rapid îl poate îndârji pe suspect/adversar.
După imobilizarea acestuia se va verifica şi se va decide dacă
este nevoie de îngrijire medicală specializată. Rănirea are un
impact psihologic important asupra părţilor prezente,
necesitând acordarea unei importanţe deosebite în gestionarea
corectă a acestor momente.
Toate sublinierile de mai sus trebuie să aibă în vedere
un aspect foarte important: poliţistul aflat într-o stare de
confruntare nu este într-o acţiune de nimicire, ci de imobilizare
a unui suspect pentru a fi prezentat autorităţilor competente
anterior menţionate.
2.3.2. Acceptarea rezultatului confruntării şi
descărcarea psihologică aferentă
O confruntare fizică nu are totdeauna rezultatul scontat
sau resursele utilizate au fost mai mari decât a fost prevăzut
inițial, motiv pentru care trebuie să fim pregătiți să acceptăm
rezultatul confruntării şi consecinţele acesteia. Este imperios
necesar să se facă o analiză a rănilor, dacă au survenit, pentru
acordarea de îngrijiri medicale. Revenirea la o stare de calm
este importantă, întrucât trebuie identificate anumite elemente
ce pot constitui probe ori mijloace de probă, ce sunt în pericol a
fi distruse. Este necesară, totodată, gestionarea martorilor şi a
mulţimii de curioşi, până la sosirea sprijinului şi, nu în ultimul
rând, întocmirea actelor aferente intervenţiei. Nu doar trecerea
de la o stare la alta necesită un consum mare de energie, ci şi
faptul că trebuie procesat un volum mare de informaţii şi luate
decizii în consecinţă.
Dacă rezultatul şi consecinţele nu sunt acceptate ca
atare, pot apărea probleme pe termen lung, de tipul inhibării,
frustrărilor şi pasivităţii, ori opusul acestora, astfel încât
principiile ce guvernează utilizarea forţei sunt încălcate.
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2.3.3. Metode de manipulare, suprimare a voinţei
adversarului
De ce metode de manipulare? Poate mulţi dintre noi nu
suntem de acord cu acest lucru, însă ţinem să amintim că
discutăm despre un poliţist care are de executat un act de
justiţie, ce a fost sau nu dispus de el însuşi. Scopul cunoaşterii
acestor tehnici este acela de a nu se produce vătămări şi a
readuce, într-un mod cât mai puţin invaziv, ordinea şi liniştea
de drept.
Se vor studia elemente de Analiză Tranzacţională şi
N.L.P., pentru autocunoaştere şi îmbunătăţirea capacităţii de
comunicare şi relaţionare.
Prin urmare, vom nominaliza doar câteva metode de
manipulare:
 Distragerea atenţiei;
 Să creezi probleme, iar mai apoi să propui soluții
(Problema-Reacţia-Soluţia);
 Metoda aplicării treptate;
 Amânarea executării;
 Să te comporţi cu restul la fel cum te-ai comporta cu
nişte copii mici;
 Să pui accent pe emoţii într-o măsură mai mare
decât pe gândire;
 Ţinerea oamenilor în necunoştinţă de cauză prin
cultivarea mediocrităţii;
 Să-i faci pe ceilalţi să se bucure de mediocritate;
 Să-i faci pe ceilalţi să se simtă vinovaţi;
 Să ştii mai multe despre oameni decât ştiu ei despre
sine etc.
Este foarte importantă folosirea etică şi deontologică a
acestor cunoştințe întrucât utilizarea lor necugetată poate avea
repercusiuni ulterioare, posibil foarte neplăcute.
Un singur exemplu: folosirea lor asupra unei persoane
depresive ori paranoice...
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3. Aspecte de pedagogie şi andragogie5
3.1. Rolul şi importanţa procesului didactic specific
cadrelor M.A.I.
Considerăm util şi necesar să evidenţiem câteva
elemente fundamentale pe care instructorul de specialitate
trebuie să le aibă în vedere în momentul în care decide să facă
pasul către coordonarea unei grupe de pregătire.
Avem în vedere faptul că discutăm de lucrători de
poliţie operativi, în uniformă, ceea ce presupune că sunt apţi
psihologic şi fizic pentru a parcurge elementele şi procedeele
ce urmează a fi predate. Antrenamentul nu reprezintă pentru
instructor sau antrenor doar activităţile desfăşurate în timpul
afectat, pe saltea sau în baza sportivă. El trebuie să identifice
pe cei ce ies în evidenţă din grup prin diferite calităţi, să
determine nivelul de pregătire a grupului-ţintă, să determine
„personalitatea” grupului-ţintă.
La întocmirea planului de instruire/antrenament, se vor
avea în vedere următoarele aspecte:
 numărul de cadre/cursanţi/elevi;
 nivelul de pregătire;
 vârsta subiecţilor/practicanţilor;
 locul unde se desfăşoară, anotimpul şi caracteristicile
procesului de pregătire;
 tipul pregătirii/antrenamentului (întreţinere, iniţiere,
perfecţionare, recuperare, avansare, pregătire
competiţională etc.);
 tematica pregătirii/antrenamentului (pregătire tehnică,
ameliorarea calităţilor motrice, ameliorarea anumitor
deprinderi şi priceperi motrice etc.);
 obiectivele pregătirii/antrenamentului;
 nivelul de presiune psihică ce trebuie atins.
5

Ştiința și practica educației adulților.
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Pe parcursul pregătirii/antrenamentului este recomandat
să se facă jocuri de mişcare cu temă, vizându-se crearea
anumitor deprinderi şi priceperi motrice, cu trimitere spre
obiectivele/tema procesului instructiv. În ceea ce priveşte
disciplina Arte Marţiale, cea mai utilizată formă de predare
este demonstraţia, urmată de explicaţie, verificarea înţelegerii
cunoştinţelor predate, exersarea în condiţii uşurate cu şi fără
partener, crearea de speţe de lucru etc.
O atenţie deosebită în cadrul instruirii specifice
în domeniul pregătirii psiho-fizice şi autoapărării a cadrelor
M.A.I. trebuie să se direcţioneze spre abordarea unui
proces didactic variabil, cu trimitere spre diferite speţe
operative, cu şi fără arme, cu unul sau mai mulţi parteneri de
lucru etc.
3.2. Cerinţele principale ale unei lecţii de pregătire
psiho-fizică6
Într-o formă succintă, vom menţiona cerinţele de bază
ale unei lecţii de pregătire psiho-fizică:
 formarea unor priceperi şi deprinderi generale şi
specifice, cu posibilităţi de transfer pozitiv spre orice domeniu,
nu numai cel al autoapărării;
 transmiterea unor noţiuni clare şi concise despre
domeniul abordat;
 sistematizarea cunoştinţelor predate, într-o ordine
logică, uşor abordabilă şi uşor de reţinut;
 pentru creşterea eficienţei lecţiei, aceasta trebuie să
fie astfel concepută încât să fie interesantă, atrăgătoare şi
accesibilă, prin folosirea, în măsura posibilităţilor, a
materialului didactic modern: schiţe, planşe, chinograme,
înregistrări video, foto etc.;
6

Idem 3.
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 dezvoltarea deprinderilor de manifestare firească a
celor asimilate: practic, teoretic, chiar în scris sau desen etc.;
 asigurarea conexiunii inverse (feedback), prin
participarea activă a practicantului la lecţie;
 fiecare lecţie trebuie să aibă un scop instructiv şi
educativ.
Schematic, aceste cerinţe arată astfel:
Formarea de deprinderi
şi priceperi motrice
generale şi specifice

Sistematizarea logică a
cunoştinţelor predate
Noţiuni clare şi concise

Posibilităţi de
manifestare
practico-teoretică

CERINŢELE
LECŢIEI
de pregătire
P-F

Atractivitate,
accesibilitate,
interes

Scop instructiv-educativ
Folosirea eficientă a
materialului didactic

Asigurarea conexiunii
inverse (feedback)

3.3. Rolul şi cerinţele instructorului specialist în
pregătirea psiho-fizică
După cum se ştie, deşi toată lumea este de acord cu
faptul că pregătirea psiho-fizică7 este esenţială pentru cadrele
M.A.I., nu de puţine ori asistăm la abordarea acesteia în mod
Când vorbim de pregătire psiho-fizică, ne referim atât la pregătirea
fizică generală cât şi la modul cum se lucrează asupra psihicului prin
abordarea – preponderentă – a noţiunilor din arte marţiale.
7
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formal sau superficial, mare parte din această „vină”
datorându-se şi instructorului specialist care, din varii motive,
nu captează atenţia pentru ceea ce trebuie executat...
În graficul de mai jos vom exemplifica modul în care
trebuie să se pregătească profesorul/instructorul pentru lecţie.
Să fie la curent
cu noutăţile din
domeniu

Să aibă „ŞCOALA
VIEŢII” sau cei 7 ani
de acasă

Să cunoască
noutăţile
pedagogice

PREGĂTIRE
ÎNDEPĂRTATĂ
Să fie implicat
activ în domeniul
respectiv

Să aibă o cultură
generală vastă

Să posede o
pregătire
teoretică vastă
şi bogată,
inclusiv în
domeniul său

PREGĂTIREA
Profesorului/
Instructorului
pentru lecţie

Folosirea
celor mai
eficiente
metode şi
procedee de
lucru

PREGĂTIRE
APROPIATĂ

Aplicarea şi
adaptarea în
practică a
principiilor
didactice

Folosirea, recurgerea
sau conceperea celor
mai eficiente mijloace
şi materiale didactice

104

Pregătire
practică în
domeniu, cât
mai variată, nu
numai
specializare în
cadrul unui stil
marţial

Stabilirea tipurilor
de lecţie folosite
în procesul
didactic
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Sumar
Deşeurile toxice sunt materiale reziduale care pot
provoca moartea sau rănirea creaturilor vii. Se răspândesc
destul de uşor şi pot contamina solul, aerul, apa de suprafaţă
sau pânza freatică. Se prezintă în multe forme, cum ar fi:
lichide, solide sau nămoluri şi conţin substanţe chimice, metale
grele, radioizotopi, patogeni periculoşi sau alte toxine.
Orice analiză toxicologică este, în esenţă, o cercetare
ştiinţifică care are drept obiectiv căutarea unor cantităţi
extrem de mici de substanţă toxică într-un mediu extrem de
variat şi complex şi cu un volum deosebit de mare, fiind în cele
mai multe cazuri o adevărată provocare pentru chimiştii
criminalişti.
Prin aplicarea unui flux de analiză care cuprinde
determinarea pH-ului, efectuarea unor reacţii specifice de
identificare, efectuarea unor reacţii de precipitare, analiza
prin cromatografie pe strat subţire, analiza prin spectrometrie
de absorbţie în infraroşu, analiza prin gaz-cromatografie
cuplată cu spectrometrie de masă şi analiza prin spectrometrie
de raze X, substanţele conţinute de deşeurile toxice pot fi
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caracterizate în cele mai multe cazuri, aceste metode şi tehnici
fiind adecvate soluţionării identificărilor şi comparaţiilor în
interes judiciar.
Cuvinte-cheie: deşeuri toxice, expertiză fizico-chimică,
identificare, provocare.
1. Introducere. Aspecte teoretice
Într-o lume a industrializării şi urbanizării vertiginoase,
când doi din cinci locuitori ai globului trăiesc deja în oraşe (în
special mari şi foarte mari), reversul civilizaţiei urbane îl
reprezintă munţii de deşeuri, acumularea unei enorme cantităţi
de reziduuri de tot felul.
Gunoi a existat dintotdeauna, dar noţiunea aceasta, ca şi
atâtea altele, şi-a modificat serios conţinutul. Pentru
gospodăriile ţărăneşti tradiţionale şi deci pentru localităţile
rurale, gunoiul însemna aproape exclusiv resturi vegetale
nefolosite de animale, care putrezeau în câteva luni, pentru ca
iarna sau primăvara să fie împrăştiate pe câmp pentru
fertilizare. Exista practic o reciclare naturală completă ce se
consuma aproape la fel şi în perimetrul oraşelor, ale căror
periferii nu se deosebeau cine ştie cât de felul de viaţă de la
sate. În prezent, odată cu dezvoltarea oraşelor şi cu
industrializarea, fiecare locuitor din marile oraşe „produce”
mai bine de 1,5 kg de gunoi pe zi. De obicei, drumul gunoiului
sfârşeşte la periferia oraşului, în gropi existente sau pe locuri
virane, unde se acumulează în grămezi imense, acceptate ca
inevitabile, urâţind peisajul, poluând solul, aerul şi apele
subterane. Şi mai grav e că o bună parte din aceste gunoaie,
îndeosebi materialele plastice, sunt extrem de rezistente la
acţiunea bacteriilor şi, practic, nu se reciclează pe cale naturală.
Preocupantă rămâne nu numai problema asigurării
salubrităţii în perimetrele urbane şi în vecinătatea lor. Astăzi,
plugurile tractoarelor scot deseori la iveală ambalaje de plastic
şi cutii de conserve, în primul rând pe terenurile arabile din
jurul centrelor urbane, dar şi în alte părţi. Prezenţa acestor
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obiecte aruncate şi a multor altora se întâlneşte, din păcate, şi
în poienile munţilor, şi pe malul râurilor sau pe litoralul marin,
cam peste tot unde orăşeanul „evadează” în sânul naturii, fără a
renunţa măcar pentru scurt timp la comodităţile locuinţei şi la
gestul reflex de a arunca resturile.
Deşeurile sunt substanţe, materiale, obiecte, resturi de
materii prime provenite din activităţile economice, menajere şi
de consum. Majoritatea activităţilor umane reprezintă o sursă
de producere a deşeurilor.
Deşeurile toxice sunt materiale reziduale care pot
provoca moartea sau rănirea creaturilor vii. Se răspândesc
destul de uşor şi pot contamina solul, aerul, apa de suprafaţă
sau pânza freatică. Termenul este adesea folosit alternativ cu
„deşeuri periculoase”, sau cu reziduuri materiale care pot
prezenta un risc pe termen lung pentru sănătate sau mediu.
Ca şi în cazul celor mai multe probleme de poluare,
deşeurile toxice au început să fie o problemă semnificativă în
timpul revoluţiei industriale. Acestea sunt, de obicei, produse
de industrie sau comerţ, dar, de asemenea, provin din
activităţile casnice (produse de curăţenie, cosmetice, produse
de îngrijire gazon etc.), din agricultură (îngrăşăminte chimice,
pesticide), din domeniul militar (testarea armelor nucleare,
chimice şi substanţe toxice de luptă), facilităţi medicale (de
exemplu, produse farmaceutice), surse radioactive şi din
industria uşoară, cum ar fi din unităţile de curăţătorie chimică.
Deşeurile toxice se prezintă în multe forme, cum ar fi lichide,
solide sau nămoluri şi conţin substanţe chimice, metale grele,
radioizotopi, patogeni periculoşi sau alte toxine.
Există mai multe tipuri de deşeuri:
– Deşeuri menajere şi urbane – deşeuri provenite din
activităţile casnice şi de consum. Sticle goale de suc şi ulei,
cutii de conserve, resturi de legume şi fructe, haine vechi şi
încălţăminte ruptă, fier vechi, frigidere ori televizoare stricate,
vopsele toxice, solvenţi inflamabili, curăţitori caustici, baterii
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toxice, pesticide şi chiar mercurul din termometrele sparte,
plastic, carton şi hârtie, jucării rupte, crengi şi mizerii de tot
felul, se aştern strat după strat, în munţii de gunoaie din ce în
ce mai înalţi. Oferta largă şi diversitatea produselor pe care le
găsim astăzi în magazine au provocat totodată şi o creştere
îngrijorătoare a cantităţii de deşeuri menajere. Dacă cineva ar
avea curiozitatea să vadă ce fel de resturi conţin gunoaiele din
ultimii ani, ar constata că aproximativ jumătate din volumul
ocupat de deşeuri este format din ambalaje.
– Deşeuri industriale, de producţie – deşeuri rezultate în urma
unor procese tehnologice: deşeuri de la prelucrarea lemnului şi
producerea plăcilor şi mobilei, pastei de hârtie, hârtiei şi
cartonului, deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă,
deşeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale şi
tratarea pirolitică a cărbunilor, deşeuri de la producerea,
prepararea, furnizarea şi utilizarea straturilor de acoperire
(vopsele, lacuri şi emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor şi
cernelurilor tipografice, deşeuri din procese chimice organice,
lacuri şi vopsele, solvenţi, adezivi, medicamente şi altele.
Deşeurile toxice sunt generate de aproape fiecare industrie, iar
industriile care nu produc deşeuri toxice ele însele, folosesc
produse ale industriilor care produc deşeuri.
– Deşeuri agricole – agricultura produce deşeuri ca: pesticide,
ierbicide şi materialele folosite pentru aplicarea lor. Fluoriţii
reziduali sunt produse secundare ale producerii de fertilizatori
pe bază de fosfaţi. Până şi nitraţii solubili rezultaţi în urma
folosirii bălegarului ca îngrăşământ se pot dizolva în apa din
pânzele freatice şi pot contamina fântânile, cauzând probleme
de sănătate.
– Deşeuri animaliere – sunt cele care se formează la creşterea
şi îngrijirea animalelor.
– Deşeuri de construcţie – sunt cele formate la întreprinderile
şi organizaţiile ce extrag şi utilizează materiale de construcţie.
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– Deşeuri toxice sau periculoase – reprezintă deşeurile care
sunt periculoase pentru sănătatea populaţiei şi mediul
înconjurător. Din acestea fac parte deşeurile toxice şi
inflamabile, explozive, corozive, infecţioase, deşeuri rezultate
din activitatea medicală – feşe, seringi uzate şi organe umane
extrase în urma unor operaţii, ambalaje contaminate, textile
contaminate, materii prime expirate/neconforme, şlamuri
galvanice, nămoluri cu conţinut de produse periculoase şi
altele.
Pe lângă deşeurile menajere, stradale, comerciale, în
depozitele municipale sunt acceptate, mai mult sau mai puţin
legal, şi deşeuri industriale periculoase. Amestecul acestor
tipuri de deşeuri poate conduce la producerea unui complex
încărcat cu substanţe nocive care, prin infiltrare, poluează apele
de suprafaţă şi subterane sau solul şi, implicit, afectează starea
de sănătate a populaţiei din zonă.
În ultima perioadă, Serviciul Expertize Fizico-Chimice
din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică s-a confruntat
cu mai multe cauze în care a fost necesară expertizarea unor
deşeuri toxice găsite de organele judiciare la diverse firme sau
pe terenuri virane din jurul capitalei.
În lucrarea de faţă vom prezenta câteva aspecte legate
de modul de analiză, posibilităţi şi limite în stabilirea
compoziţiei chimice a unor astfel de probe.
2. Materiale şi metode
Întrucât majoritatea deşeurilor toxice sunt amestecuri
complexe de substanţe din diferite clase şi constituie o matrice
neunitară din punct de vedere al compoziţiei chimice,
expertizarea presupune abordarea de către expertul chimist a
unui întreg evantai de mijloace şi metode analitice, laborioase
şi minuţioase, prin care matricea iniţială să fie descompusă în
elementele constitutive, astfel încât să poată fi formulată o
concluzie certă asupra compoziţiei chimice. Mai mult, probele
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puse la dispoziţia expertului chimist în vederea identificării
substanţei/substanţelor toxice, prin natura lor sunt însoţite de o
matrice în care acestea se află, din punct de vedere cantitativ, la
nivel de urme. Din cauza acestor aspecte, deşi se obţin
informaţii despre natura substanţelor conţinute de probe, nu
întotdeauna se poate ajunge la identificarea acestora.
În mod uzual, pentru analiza urmelor şi microurmelor
de substanţe susceptibile a fi toxice, deci şi a probelor suspecte
de a conţine deşeuri toxice, în laboratoarele de chimie judiciară
ale Institutului Naţional de Criminalistică sunt utilizate
următoarele metode şi instrumente analitice:
a) determinarea pH-ului, prin utilizarea unui pH-metru sau
prin testarea cu hârtie indicatoare de pH, pentru a determina
existenţa unui mediu puternic acid sau bazic;
b) efectuarea unor reacţii specifice de identificare pentru ioni
(cianură, clorură, sulfat, fosfat, amoniu etc.) sau pentru metale
toxice (Pb, As, Hg, Bi etc.), precum şi pentru alte tipuri de
substanţe;
c) efectuarea unor reacţii de precipitare – de exemplu, pentru
identificarea mercurului, soluţiile în acid azotic ale probelor de
mercur sunt tratate după neutralizare cu bicromat de potasiu şi
cu iodură de potasiu, cu formarea unor precipitate de culoare
galben-brun şi respectiv roşie; precipitatele formate cu iodura
de potasiu se dizolvă în exces de reactiv;
d) cromatografia pe strat subţire.
Această metodă de analiză este utilizată pentru a pune
în evidenţă eventuala prezenţă a substanţelor toxice de natură
organică, dar şi a combinaţiilor metalelor toxice. Chiar dacă nu
întotdeauna compuşii pot fi identificaţi (nici prin alte metode),
cromatografia pe strat subţire rămâne foarte importantă pentru
examinarea comparativă a compuşilor separaţi dintr-un
amestec de substanţe. Probele sunt iniţial supuse extracţiei cu
diverşi solvenţi organici (metanol, cloroform, clorură de
metilen etc.) şi apoi sunt analizate prin cromatografie pe strat
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subţire, în general pe o fază staţionară kieselgel G 60 (d=0,25
mm), utilizând faze mobile şi modalităţi de vizualizare adaptate
compuşilor căutaţi: pesticide, medicamente, droguri, metale
etc. (lumină UV, expunere la vapori de iod, stropire cu reactivi
specifici – Dragendorff, iodoplatinic, Zwikker etc.).
e) efectuarea analizelor spectrometrice – sunt metode de bază
pentru identificarea substanţelor toxice, fie că sunt organice, fie
anorganice:
– Analiza prin spectrometrie în infraroşu (FTIR). Spectrul în
infraroşu este un mijloc analitic important pentru identificarea
substanţelor, totuşi singura condiţie pentru a fi evitate erorile
este ca proba analizată să fie relativ pură (cu impurităţi care nu
depăşesc cca. 10%). În cazul în care se analizează un amestec
de substanţe, identificarea prin spectrometrie în infraroşu
trebuie confirmată prin izolarea din amestec a fiecărui
component sau, pentru identificarea fără dubii a substanţelor
din amestec, este necesară separarea cromatografică (de
exemplu, în fază gazoasă) a compuşilor, separare cuplată cu
analiza individuală a compuşilor cu un analizor de masă (MS).
– Analiza prin gaz cromatografie cuplată cu spectrometria de
masă (GC-MS). Este abordată în cazul în care se doreşte
identificarea substanţelor organice sau amestecurilor acestora,
nefiind necesară izolarea din amestec a fiecărui component.
Spectrometria de masă, metodă analitică structurală,
poate fi de cele mai multe ori unica metodă folosită pentru
identificarea unor substanţe necunoscute, despre care, prin
celelalte metode de analiză (reacţii de culoare, cromatografie
pe strat subţire, gaz cromatografie) se obţin doar informaţii
aproximative.
– Analiza prin spectrometrie de fluorescenţă de raze X (XRF).
Spectrele de fluorescenţă de raze X oferă informaţii calitative
şi cantitative despre compoziţia elementală a substanţelor
toxice. Metoda presupune analize nedistructive şi simultane a
elementelor chimice cu numărul atomic mai mare de 10, de la
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sodiu (Z = 11) până la uraniu (Z = 92). În general probele pot fi
analizate ca atare, sub formă de pulberi, paste sau pot fi
analizate reziduurile rezultate la evaporarea fazelor apoase
rămase de la extracţia cu diverşi solvenţi.
– Examinarea cu microscopul electronic cu baleiaj (SEM).
Metoda oferă informaţii despre aspectul morfologic al
microparticulelor de substanţe toxice, precum şi informaţii
compoziţionale anorganice calitative şi cantitative prin
utilizarea spectrometrelor de raze X cu dispersie după energie
(EDS) şi după lungime de undă (WDS).
În laboratoarele de chimie judiciară ale Institutului
Naţional de Criminalistică, principalele instrumente şi metode
analitice utilizate sunt următoarele:
– spectrometrul în infraroşu Paragon 1000, spectrometrul în
infraroşu Varian 3100 şi spectrometrul în infraroşu Tensor 27;
analizele se efectuează în mod uzual în domeniul de frecvenţă
4000 - 400 cm-1, cu rezoluţia 4 cm-1;
– gaz cromatograf model Focus GC cuplat cu un spectrometru
de masă cu trapă ionică model POLARIS Q, în următoarele
condiţii de lucru:
– coloană capilară TR-5MS (sau VF-1ms), lungime = 30 m,
diametru interior = 0,25 mm; grosimea filmului fazei staţionare
= 0,25 m;
– program de temperatură cuptor: 50°C (1 min.) - 280oC (15
min.) - viteza de încălzire de 10oC/min;
– temperatura injectorului = 250oC;
– temperatura zonei de transfer = 250oC;
– injectare cu sau fără splitare;
– debit de gaz purtător - heliu: 1 ml/min;
– domeniu de scanare = 50-450 u.a.m.;
– timp de scanare = 0,45 sec;
– temperatura sursei de ionizare tip EI (impact eletronic):
250oC;
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– spectrometrul de fluorescenţă de raze X tip Eagle III cu
detector de Siliciu-Litiu;
– microscopul electronic cu baleiaj (SEM) tip Jeol JSM-6480
LV prevăzut cu un spectrometru de raze X tip INCA x-Sight
model 7574, cu dispersie după energie (EDS).
3. Rezultate şi discuţii
În cazuistica laboratoarelor de chimie judiciară au fost
primite probe solide, cu diverse culori, sub formă de soluri sau
nămoluri, dar şi probe lichide, de asemenea cu diverse culori.
Probele analizate conţineau o mare diversitate de metale, unele
cu potenţial toxic (As, Pb, Bi, Cr, Hg etc.), chiar la nivel de
microurme (de exemplu, particule metalice care conţineau fier,
siliciu, calciu, aluminiu, magneziu, crom, mangan, titan, nichel,
cupru, vanadiu etc., sau soluri cu compuşi de fier, zinc, titan,
mangan, arsen, stronţiu, bariu, nichel, plumb etc.), dar şi
amestecuri de substanţe, dintre care enumerăm: produse
petroliere de tipul motorinelor, uleiurilor minerale sau de tipul
combustibilului lichid uşor (C.L.U.), hidrocarburi aromatice
(xileni, trimetil-benzeni, tertrametil-benzeni, naftalină), acizi,
săruri, materiale de construcţie (carbonat de calciu, sulfat de
calciu, silicaţi), în structura cărora s-au evidenţiat microfibre cu
aspect şi compoziţie chimică asemănătoare fibrelor de azbest,
răşini epoxidice şi/sau alchid-melaminice etc.
În cele mai multe cazuri, prin aplicarea fluxului
complet de analiză care cuprinde determinarea pH-ului,
efectuarea unor reacţii specifice de identificare, efectuarea unor
reacţii de precipitare, analiza prin spectrometrie de absorbţie în
infraroşu, analiza prin gaz cromatografie sau gaz cromatografie
cuplată cu spectrometrie de masă şi analiza prin spectrometrie
de raze X, probele au putut fi identificate, de exemplu ca fiind:
soluţie apoasă de sulfat de nichel, sulfat de amoniu, clorură de
nichel şi cu depuneri de sulfat dublu de amoniu şi nichel;
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soluţie apoasă de acid sulfuric şi sulfaţi de cupru, de fier şi de
nichel; soluţie apoasă alcalină (hidroxid de sodiu) de
hidroxizincat de sodiu, cu conţinut de fosfaţi, cloruri şi sulfaţi;
soluţie alcalină (hidroxid de sodiu) de cianuri complexe (de
sodiu, potasiu, cupru, argint etc.) care mai conţine cloruri sau
sulfaţi de diverse metale (cupru, zinc, fier, nichel); soluţie de
trioxid de crom în mediu de acid sulfuric, cu conţinut de sulfaţi
de cupru, zinc, calciu şi fier, posibil şi ioni clorură; soluţie
apoasă de acid clorhidric, cloruri de fier, de zinc, de plumb, de
crom, de nichel şi de cupru.
Au existat situaţii când în astfel de probe au fost
identificaţi ioni cianură, care denotă prezenţa sărurilor solubile
ale acidului cianhidric (cianuri), precum şi situaţii când în
astfel de probe au fost identificate substanţe cu grupe cian dar
care nu eliberează ioni cianură (gruparea cian se afla sub o
formă insolubilă în apă). Însă, atunci când în probele puse la
dispoziţie exista un amestec complex de săruri, care interferă
cu reactivii de care dispunem în cadrul laboratoarelor noastre,
nu a fost posibilă determinarea cu exactitate a formei de
prezentare a ionilor cian, şi anume formă complexă sau liberă,
aceasta din urmă fiind cea activă toxic.
De asemenea, trebuie subliniat faptul că, deşi în
majoritatea cazurilor s-a putut determina prezenţa anumitor
săruri alături de elemente chimice, nu s-au putut determina cu
exactitate combinaţiile chimice existente în probe datorită
formei de prezentare şi a complexităţii matricii.
De exemplu, într-un anumit caz, s-a concluzionat că
probele erau constituite dintr-un amestec de sulfat de calciu
(gips) şi carbonat de calciu (calcar) şi că în acestea s-a pus în
evidenţă prezenţa în urme a elementelor siliciu, vanadiu, fier,
nichel, mangan, crom, titan şi cupru. Nu s-a putut însă
determina forma combinaţiilor chimice în care se află aceste
elemente, şi ca urmare, deşi era de interes pentru organul
judiciar, nu s-au putut face afirmaţii cu privire la proprietăţile
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lor şi gradul acestora de toxicitate. Este interesant de ştiut că
ele se pot regăsi ca atare (sub formă metalică) sau în combinaţii
(sub formă de oxizi, săruri etc.). De exemplu, elementul nichel
ar putea fi prezent sub formă de pulbere metalică (caz în care
nu ar fi periculos) sau sub forma unor combinaţii chimice
(oxizi sau săruri, caz în care ar putea deveni periculos).
Datorită faptului că nu dispunem de instrumente de analiză
care să evidenţieze forma combinaţiilor anorganice în care se
află elemente chimice prezente în urme şi dispersate în mod
omogen într-o substanţă majoritară, anorganică, nu se poate
determina natura acestor combinaţii. Din acest motiv, nu putem
face afirmaţii cu privire la proprietăţile lor şi gradul acestora de
toxicitate.
Pentru a ilustra complexitatea genului acesta de
expertiză fizico-chimică, care reprezintă o provocare pentru
experţii criminalişti chimişti, în continuare va fi prezentată o
cauză penală în care a fost necesară analiza unor deşeuri
susceptibile a fi toxice care au fost recoltate de echipa de
cercetare la faţa locului şi trimise spre analiză în laboratoarele
de chimie judiciară ale Institutului Naţional de Criminalistică.
Probele primite în cadrul laboratoarelor de chimie
judiciară (foto 1) se prezentau astfel:
– patru probe, notate de experţi probele 1 – 4, erau sub forma
unor substanţe solide, de diferite culori şi consistenţe, după
cum urmează: proba 1 – substanţă solidă pulverulentă, de
culoare brun închis; proba 2 – substanţă solidă umedă,
constituită din bulgări de culoare maro şi de culoare verdecenuşiu; proba 3 – substanţă solidă pulverulentă de culoare grialbastră; proba 4 – substanţă solidă de culoare gri închis, de
consistenţă moale şi pufoasă;
– două probe, notate de experţi probele 5 şi 6, erau sub forma
unor lichide: proba 5 – substanţă lichidă de consistenţă
uleioasă, de culoare verde închis şi proba 6 – substanţă de
consistenţă uleioasă, de culoare neagră.
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Foto 1 – Probele trimise pentru expertizare
Examinările de laborator au debutat cu studiul probelor
la stereomicroscopul binocular Carl Zeiss Jena (grosisment
25x), în lumină naturală, constatându-se că:
– proba 1 are aspectul unui şlam de fier, fiind constituită dintrun amestec de particule metalice spongioase de culoare ruginie
(foto 2), fragmente foarte mici de şpan metalic de culoare gri
(foto 3 şi 4) şi microsfere metalice de culoare gri (foto 4);
– proba 2 reprezintă o substanţă solidă umedă, având
aglomerări de culoare maro (majoritare) şi aglomerări de
culoare verde-cenuşie (foto 5);
– proba 3 reprezintă un amestec de granule de culoare gri şi de
culoare albastră (foto 6), cu miros de sulf;
– proba 4 reprezintă o substanţă solidă alcătuită dintr-o pulbere
de culoare gri cu aspect metalic, care este atrasă la apropierea
unui magnet, ceea ce indică prezenţa unui metal paramagnetic
(foto 7);
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fragmente foarte mici de şpan

Foto 2

microsfere metalice

Foto 3

Foto 4
bulgări de culoare verdecenuşie

bulgări de culoare
maro Foto 5

Foto 6

Foto 7

– probele 5 şi 6 prezintă aspect şi miros de ulei mineral; proba
6 conţine un reziduu de culoare neagră în care se evidenţiază
particule metalice argintii.
Probele au fost supuse unor încercări preliminare pentru
a testa comportamentul probelor în flacără şi la încălzirea în
tub. S-a constatat că probele 1 şi 2 nu suferă modificări
detectabile, proba 3 degajă gaz cu miros de hidrogen sulfurat,
care înnegreşte hârtia umectată cu acetat de plumb, proba 4
arde dezvoltând fum şi miros greu, iar cenuşa conţine
microparticule metalice.
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În continuare, porţiuni din probele 1, 2, 3 şi 4 au fost
extrase în apă, iar în urma evaporării la sec a soluţiilor, în cazul
probelor 2 şi 3 s-au obţinut reziduuri cristaline.
Porţiuni din probele 1, 2, 3 şi 4 au fost supuse extracţiei
cu cloroform, observându-se că în urma extracţiei cu
cloroform, pe suprafaţa granulelor din proba 2 s-au format
cristale aciculare alb-gălbui.
În urma filtrării extractului obţinut din
proba 3 şi evaporării solventului la
temperatura camerei, s-a obţinut o substanţă
cristalină de culoare galbenă (foto 8), cu
aspect şi miros de sulf, care arde cu flacără
albastră. Din cauza conţinutului mare de sulf,
Foto 8
extractibil în cloroform, alte porţiuni din
proba 3 au fost supuse extracţiei cu hexan în
vederea efectuării analizei prin gaz
cromatografie cuplată cu spectrometrie de
masă.
În urma evaporării la sec a extractului cloroformic al
probei 4 se obţine un reziduu uleios.
Pentru a identifica probele în cauză, acestea au fost
supuse unei game variate de examinări, care sunt prezentate în
Tabelul 1.
Tabelul 1. Rezultatele obţinute prin diverse metode şi tehnici
analitice
Metode de
examinare

Proba 1

Gaz cromatografie
cuplată cu
spectrometrie de
masă

Spectrometrie de
fluorescenţă de
raze X
– În proba 1 s-a
identificat Fe
(maj.), iar în urme,
Cr (fig. 1)
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Spectrometrie în
infraroşu

Proba 2

– Din extractul
hexanic nu s-au
Proba 3 separat compuşi
cloruraţi ai
bifenilului (PCB)

– Din extractele
cloroformice se
separă o multitudine
de hidrocarburi
alifatice cu masă
moleculară mare,
Proba 4
acizi şi esteri graşi,
compuşi care se
regăsesc în
compoziţia uleiurilor
minerale

– În porţiunile de
culoare verde s-au
identificat Cr, Na,
S (maj.), Zn, Cl, Ca
(minorit.), iar în
urme, Si, Fe, P şi
Sr (fig. 2)
– În porţiunile de
culoare maro s-au
identificat Zn, Na,
S (maj.), Fe, Cl
(minorit.), iar în
urme, Cr, P, Si şi
Ca (fig. 2)
– Cristalele
aciculare separate
în urma extracţiei
cu cloroform
reprezintă sulf
elementar (fig.4)
– În proba 3 s-au
identificat S, Si, Al
şi Na (maj.), Fe
(min.), iar în urme,
K (fig. 3);
– Substanţa
cristalină de culoare
galbenă extrasă
reprezintă sulf
elementar (fig. 4)

– Spectrul IR
prezintă benzi de
absorbţie
caracteristice
sulfaţilor şi
carbonaţilor, dar şi
alte benzi care nu
au putut fi asociate
unui compus
(fig. 7)

– Spectrul IR (după
extracţie în
cloroform) prezintă
benzi de absorţie
caracteristice
sulfaţilor,
carbonaţilor şi
silicaţilor (fig. 9)

– Spectrul
reziduului uleios
– Atât în proba ca obţinut din extractul
atare, cât şi în
cloroformic
cenuşa probei 4 s- prezintă
au identificat Fe
conformaţie
(maj.), iar în urme, asemănătoare cu
Cr (probabil
cea a uleiurilor
element de aliere) minerale şi o bandă
(fig. 5)
de intensitate mică,
specifică esterilor
(fig. 8)
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Proba 5

– În limita de
detecţie a metodei,
din extractele
cloroformice nu s-au
pus în evidenţă
compuşi cloruraţi ai
bifenilului (PCB)

Proba 6

– Spectrele probelor
5 şi 6 sunt
caracteristice
uleiurilor minerale
(fig. 10)
– Spectrul probei 5
– În reziduu s-au
prezintă şi o bandă
identificat urme de de intensitate mică,
Al (particulele
specifică esterilor
metalice argintii),
Fe şi S (fig.6)

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 9

Figura 8

Figura 10
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În vederea confirmării datelor obţinute şi completării
acestora, s-au efectuat reacţii chimice analitice, după cum
urmează:
– proba 1 şi reziduul de la arderea probei 4 reacţionează cu
acidul clorhidric concentrat, degajând un gaz incolor şi inodor;
substanţele reacţionează complet colorând soluţia în galben;
– proba 2 – în contact cu acidul clorhidric concentrat
reacţionează cu efervescenţă, degajând un gaz incolor şi
inodor;
– soluţia apoasă dă reacţie pozitivă cu azotatul de argint,
reacţie caracteristică ionului clorură;
– soluţia apoasă dă coloraţie albastră instabilă, cu difenilamina,
reacţie pozitivă, caracteristică substanţelor oxidante (probabil
cromaţi);
– soluţia apoasă dă reacţie pozitivă cu clorura de bariu în
mediu de acid clorhidric, reacţie caracteristică ionului sulfat;
– proba 3 – în contact cu acidul sulfuric degajă gaze care au
miros atât de ouă vechi (caracteristic hidrogenului sulfurat), cât
şi miros înţepător (de sulf ars – anhidridă sulfuroasă); gazele
înnegresc hârtia umectată cu acetat de plumb şi dau reacţie
acidă cu hârtia indicatoare în domeniul de pH=1-4;
– soluţia apoasă dă reacţie pozitivă cu clorura de bariu
în mediu de acid clorhidric, reacţie caracteristică ionului
sulfat;
– probele nu dau reacţie pozitivă cu reactivii specifici ionului
cianură (săruri de Fe(II)/Fe(III), benzidină, acid picric).
În urma examinărilor efectuate, în probele puse la
dispoziţie s-au identificat următoarele:
– în proba 1 – şlam de fier;
– în proba 2 – amestec de săruri (sulfaţi, carbonaţi, cloruri şi
probabil cromaţi), ale metalelor: crom (majoritar în porţiunile
de culoare verde), zinc (majoritar în porţiunile maro), fier,
calciu, sodiu şi potasiu, săruri ale căror formule exacte nu au
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putut fi stabilite; proba mai conţine silicaţi, dar şi compuşi cu
stronţiu şi fosfor, elemente aflate în urme;
– în proba 3 – amestec care conţine sulf elementar, săruri
(sulfură şi sulfaţi) de fier şi sodiu, precum şi urme de silicaţi;
– în proba 4 – amestec care conţine pulbere de fier metalic cu
urme de crom şi ulei mineral;
– în proba 5 – ulei mineral;
– în proba 6 – ulei mineral şi un reziduu în care s-a
evidenţiat atât pulbere de aluminiu metalic, cât şi elementele
fier şi sulf (fără a se putea preciza forma în care se găsesc
acestea).
În limita de detecţie a metodelor de analiză utilizate, în
probele examinate nu s-au pus în evidenţă metale cu potenţial
toxic (mercur, arsen, taliu, bismut, cadmiu etc.), cianuri sau
PCB (bifenil policlorurat).
4. Concluzii
Orice analiză toxicologică este în esenţă o cercetare
ştiinţifică care are drept obiectiv căutarea unor cantităţi extrem
de mici de substanţă toxică într-un mediu extrem de variat şi
complex şi cu un volum deosebit de mare, fiind, în cele mai
multe cazuri, o adevărată provocare pentru chimiştii
criminalişti.
Prin aplicarea unui flux de analiză care cuprinde
determinarea pH-ului, efectuarea unor reacţii specifice de
identificare, efectuarea unor reacţii de precipitare, analiza prin
cromatografie pe strat subţire, analiza prin spectrometrie de
absorbţie în infraroşu, analiza prin gaz cromatografie cuplată
cu spectrometrie de masă şi analiza prin spectrometrie de raze
X, substanţele conţinute de deşeurile toxice pot fi caracterizate
în cele mai multe cazuri, aceste metode şi tehnici fiind
adecvate soluţionării identificărilor şi comparaţiilor în interes
judiciar.
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PEDOFILIA
Subcomisar de poliție Cătălin-Gabriel BUTOI PUȚ
Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Freud spunea că pedofilia este o dezvoltare nevrotică,
o tulburare afectivă.
Asociația Americană a Psihiatrilor definește pedofilul
ca fiind „cineva care, mai mult de șase luni, recurent,
are intense fantezii sexuale, impulsuri sexuale sau
comportamente implicând activități sexuale cu adolescenți
sau copii”.
Pedofilia desemnează înclinația adultului de
satisfacere sexuală numai sau preferențial cu copii minori,
indiferent de sexul biologic al acestora. Pot fi pedofili care
preferă copii de o anumită categorie de vârstă, în vreme ce alții
sunt mai flexibili.
Dicționarul explicativ al limbii române nu definește
explicit noțiunea de „pedofilie”, iar Codul penal și legile
speciale române nu fac referiri la pedofilie ca faptă de sine
stătătoare, dar, ținând cont de latura obiectivă, apreciem că
unele infracțiuni la viața sexuală ce au ca victime minori se pot
subscrie pedofiliei.
Infracțiunile privitoare la viața sexuală reprezintă
fapte grave de încălcare a libertății și moralității vieții
sexuale cu repercusiuni grave asupra persoanei. Întrucât
consecințele sunt mai profunde în cazul minorilor, legiuitorul a
sancționat, în mod expres, în art. 221 din NOUL Cod penal,
faptele comise asupra acestora.
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Copilul face parte din categoria persoanelor cu o
vulnerabilitate victimală crescută, din cauza particularităților
psihocomportamentale și de vârstă specifice: lipsit aproape
complet de posibilitățile fizice de apărare, capacitate redusă de
anticipare a unor acte comportamentale proprii sau ale altora,
capacitate limitată de înțelegere a efectelor, a consecințelor
unor acțiuni proprii sau ale altor persoane, nivelul înalt de
sugestibilitate și credulitate, sinceritatea și puritatea
sentimentelor, gândurilor și intențiilor lor.
Fiind uneori în imposibilitatea de a rezista unor
promisiuni și recompense oferite de către persoanele
adulte, minorii devin ușor victimele celor care abuzează sexual
de ei.
Ca atare, având în vedere pericolul social deosebit de
grav al infracțiunilor privitoare la viața sexuală, ale căror
victime au fost minori, mai ales cei cu vârstă de până la 14 ani,
s-a acordat o importanță deosebită prevenirii și combaterii
acestora.
Abuzurile sexuale săvârșite asupra minorilor, cuprinse
generic în conceptul de pedofilie, sunt de natură să
impresioneze profund opinia publică, sunt puternic mediatizate,
atrăgându-se atenția asupra proliferării acestui fenomen, cu
privire la care apreciem că se impune expunerea câtorva
precizări din literatura de specialitate.
Pedofilia face parte din acea categorie de perversiuni
definite ca anomalii ale alegerii obiectivului sexualității,
alături de autoerotism, gerontofilie, incest, zoofilie, fetișism,
necrofilie, travestism, transsexualism.
Se întâlnește îndeosebi la sexul masculin și se
caracterizează prin impulsuri erotice dominante sau exclusive
față de copii, distingându-se două categorii clinice:
– pedofilia compulsivă (erotică);
– pedofilia simptomatică.
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Pedofilia erotică poate fi tandră (când atracția sexuală
este mai ales pentru băieții mici – pedofilia homoerotică), sau
poate fi agresivă (când se dirijează îndeosebi către fetițe).
Pedofilul homoerotic nu intră în categoria
homosexualilor reali, deoarece se apreciază că el este incapabil
să întrețină relații sexuale cu un bărbat adult.
Pedofilia simptomatică se întâlnește la bolnavii psihic
(demenți, senili, schizofreni, oligofreni).
Etimologic vorbind, pedofilul este cel care iubește
copiii. Ar fi lăudabil dacă această dragoste nu ar avea caracter
pervers, care o transformă în infracțiune.
Trăsăturile caracteristice ale pedofilului sunt
fragilitatea și timiditatea. El se teme de raporturile cu o
femeie adultă, pentru că riscă să fie supus în loc să domine.
Cel mai adesea, pedofilul are o fire blândă și folosește
rar constrângerea. Profită doar de naivitatea victimei sale, care
nu știe să facă deosebirea între ceea ce este permis și ce nu
este. De asemenea, pedofilul profită de nevoia de afecțiune a
unor copii abandonați (copiii străzii, copii din familii alcoolice,
în care unul sau ambii părinți sunt alcoolici, familii
dezorganizate, copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în
străinătate etc.).
În literatura de specialitate au fost evidențiate
trăsăturile
psihocomportamentale
ale
pedofililor,
comparativ cu cei care comit violul:
 ei sunt mult mai în vârstă decât violatorii, având în
medie vârsta peste 35 de ani, pe când violatorii sunt sub 30 ani;
 sunt mult mai inhibați sexual sau mai puțin agresivi
sexual;
 sunt în general blânzi, amabili și pasivi, în timp ce
violatorii sunt mult mai duri și agresivi;
 spre deosebire de violatori, sunt aproape incapabili în
a întreține relații cu persoane de sex opus, fiind mult mai
anxioși și mai puțini abili în comunicarea cu acestea;
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 cei mai mulți săvârșesc infracțiuni asupra aceluiași
copil pe o perioadă mai lungă de timp, pe când violatorii atacă
diferite victime;
 cei mai mulți își recunosc vinovăția, spre deosebire
de violatori, care resping orice acuzație.
Relațiile incestuoase reprezintă o categorie distinctă de
abuz sexual asupra minorilor. Cele dintre tată-fiică sunt mult
mai frecvente decât cele dintre mamă-fiu.
Urmează apoi, ca frecvență, incestul între frați-surori.
Incestul se consumă, de regulă, în mediile de viață unde
domnesc promiscuitatea, alcoolismul, nevrozele obsesive,
imoralitatea părinților, precum și inteligența scăzută sau starea
de incultură ale acestora.
Vârsta tatălui incestuos este, de obicei, cuprinsă între
30-45 de ani, iar vârsta victimei între 5-14 ani. De cele mai
multe ori, tatăl alege fata cea mare, dar uneori continuă și cu
celelalte. Nu este de obicei pedofil, dar se folosește de copil
pentru a-și rezolva, spre exemplu, problemele relaționale cu
mama.
Există situații în care soția-mamă joacă, în mod
inconștient, rolul de complice în declanșarea relațiilor
incestuoase. Sunt, din nefericire, femei care își educă fiica să
îngrijească activ și afectiv tatăl, oferindu-i propriul său statut și
consolidând intimitatea tată-fiică, până la încurajarea relațiilor
incestuoase dintre ei. Aceste mame trăiesc traumatismul cauzat
de propria lor imposibilitate de identificare cu mama în
copilărie.
Referitor la posibilitățile incestului, se utilizează ca
principiu de bază toleranța fetei. Incestul poate fi obținut prin
violență și teroare. Incestul poate fi acceptat, dar relațiile rămân
conflictuale sau poate fi integrat în structura relațiilor normale.
Anchetele arată că, în majoritatea cazurilor, incestul
este obținut prin agresivitate fizică sau verbală. Oricum ar fi
săvârșit, incestul rămâne prin excelență un comportament
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sexual agresiv, care violează regulile morale și normalitatea
relațiilor umane. Acest fapt este dovedit de consecințele
psihologice și psihopatologice la nivelul persoanelor agresate.
Unii psihologi și specialiști în domeniu apreciază că o
persoană poate fi numită pedofil numai după comiterea mai
multor infracțiuni privitoare la viața sexuală care au ca victime
minori, caz în care se conturează o deviantă comportamentală a
individului respectiv, o continuitate în manifestarea
impulsurilor sexuale asupra copiilor, iar o faptă singulară nu
poate conduce la caracterizarea unei persoane drept pedofil.
Poliția Română și-a însușit concepțional punctul de
vedere al poliției Marii Britanii, care a abordat pedofilia ca
fiind orice abuz sexual săvârșit asupra unui minor cu vârsta
prepuberă, chiar dacă se rezumă și la consumarea unui act
sexual.
Pedofilia, în unele cazuri, este strâns legată de alte
infracțiuni, dintre care menționăm: traficul de persoane,
prostituția, proxenetismul și chiar cerșetoria și vagabondajul.
Traficul de persoane este o problemă internațională,
inclusă în problematica generală a migrației de persoane.
Numărul de persoane traficate din sud-estul Europei, în special
al copiilor, a înregistrat o creștere dramatică în ultimii ani. Este
cunoscut faptul că minorii sunt traficați pentru adopții ilegale,
exploatare sexuală, muncă forțată, sclavie sau practici similare
sclaviei, servitute ori transplant de organe și țesuturi umane.
Potrivit Convenției de la Palermo din 13.12.2000, la
care România este parte, traficul de carne vie este definit
astfel: „recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea
sau primirea de persoane, prin amenințare sau prin utilizarea
forței sau a altor forme de constrângere, prin răpire,
escrocare, înșelăciune sau abuz de putere, prin utilizarea unei
situații vulnerabile, prin darea sau primirea de bani sau
beneficii, pentru obținerea consimțământului unei persoane
care are control una asupra alteia, în scopul exploatării”.
129

În ceea ce privește proxenetismul, acesta se practică,
de regulă, alături de prostituție, în locurile și mediile unde, de
obicei, există o mare afluență de persoane, cum sunt: hoteluri,
moteluri, campinguri, stațiuni balneoclimaterice, parcări, șosele
de centură, zona litoralului, zone portuare etc., în care sunt
plasați, din păcate, ca victime, și minori.
Menționez că pedofilia nu este sancționată distinct nici
în legislația celorlalte țări din Uniunea Europeană, dar unele
țări, precum Franța și Italia, fac referire la infracțiunea de
turism sexual, pentru a putea sancționa și urmări mai ușor
persoanele care se deplasează în alte state în vederea
întreținerii de raporturi sexuale, făcându-se referire și la cele cu
minori. Pedofilii se cred rafinați, specialiști în relațiile cu
copiii, colecționează fotografii reprezentând copii în diverse
ipostaze, își creează site-uri pe internet și chiar mențin legătura
între ei.
Pe forumuri și chat-room-uri, fac schimb de impresii și
experiență și chiar se încurajează unii pe alții. Pe site-urile
pedofililor au postat chiar și tabele cu legislația în domeniul
infracțiunilor de natură sexuală din aproape toate țările lumii.
Este scoasă în evidență vârsta de la care un minor poate
consimți o relație sexuală.
În România, prin Legea nr. 196/2003 modificată prin
Legea nr. 496/2004 pentru modificarea și completarea Legii
nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.070
din 18 noiembrie 2004. și modificată din nou prin Legea nr.
301/2007, privind prevenirea și combaterea pornografiei, la
art. 8, al. 4, se interzice realizarea și administrarea site-urilor
având caracter pedofil, dar acest lucru nu îi împiedică să
zburde liber prin spațiul virtual.
Paginile web ale pedofililor sunt ilustrate cel mai
adesea cu fotografii făcute copiilor, fără știrea lor, în diferite
locuri publice.
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În unele țări, pedofilii militează pentru drepturile lor la
„dragoste”, editează chiar și reviste (S.U.A.), iar în Olanda
există un post de radio online pentru boyloveri, dar și o revistă
lunară intitulată O.K Magazine, în care militează chiar pentru
înființarea unui partid politic al pedofililor. În Danemarca,
unde discriminarea sau înjosirea unor persoane pentru
preferințele lor sexuale este interzisă, există, de asemenea, o
asociație care militează pentru recunoașterea lor ca minoritate
sexuală, având drept slogan „Legea cunoaște limite, dragostea
– nu”. Danezii au și sfaturi pentru țările din Est,
recomandându-le să își stabilească structuri care să ajute
pedofilii.
Pare incredibil și s-ar putea ca în curând să fim martori
la revendicarea unor drepturi similare și din partea criminalilor
care vor invoca același argument spunând că până la urmă și ei
constituie o minoritate ce trebuie respectată.
Atât legislația țărilor europene cât și cea din S.U.A.
conține prevederi legale drastice față de persoanele care
abuzează sexual minori. Legile au fost adaptate și pentru
cazurile de pedofilie, prostituție și proxenetism prin internet, la
nivel mondial declanșându-se o vânătoare a pedofililor care își
satisfac viciile pe cale electronică.
În S.U.A., în conformitate cu Legea MEGAN,
persoanele care au suferit condamnări pentru comiterea unor
infracțiuni de natură sexuală sunt obligate prin lege să se
înregistreze într-o bază de date specială a poliției locale.
Înregistrarea se face personal în maxim 72 de ore de la
eliberarea din custodie. Celor care nu se supun acestor reguli, li
se majorează pedeapsa de la 6 luni la 5 ani închisoare. În
registrul online, în dreptul fiecărui infractor apare fotografia
acestuia, semnalmente (culoare ochi/păr, greutate, înălțime),
adresa, faptele pentru care a fost condamnat. Datele sunt
reactualizate anual, însă în cazul infractorilor periculoși, se
poate face și la un interval de câteva luni. Dacă își schimbă
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domiciliul sau devin oameni ai străzii, infractorii trebuie să
anunțe poliția în cel mult șapte zile. Există state în care baza de
date poate fi accesată liber de oriunde din lume, dar există și
unele în care accesul la registru este controlat.
Obiectivele prioritare ce stau în atenția Poliției pentru
combaterea delincvenței și victimizării juvenile:
 educarea și informarea minorilor pentru a nu deveni
victime sau autori de infracțiuni;
 consilierea minorilor victime ale unor infracțiuni cu
violență, abuzuri sexuale, prostituție, violență intrafamilială;
 diminuarea abandonului școlar și a neșcolarizării;
 legătura cu familiile „minorilor-problemă” și ale
„minorilor victime”, implicarea acestora în soluționarea
problemelor apărute;
 culegerea de informații și date cu privire la pregătirea
sau săvârșirea unor fapte de natură penală, de către minori;
 conștientizarea copiilor, prin metode adecvate, cu
privire la pericolul social al unor acțiuni, pentru a deveni
responsabili și a cunoaște măsurile care pot fi luate împotriva
lor, atunci când săvârșesc fapte penale;
 cooperarea permanentă cu unitățile școlare pentru
întocmirea unei evidențe stricte privind „minorii-problemă”;
 participarea la întâlniri cu părinți, elevi și profesori,
pentru a cunoaște problemele existente, atât în școală, cât și în
familie, precum și informarea acestora privind preocupările
polițiștilor judiciariști în soluționarea cauzelor în care sunt
implicați minori;
 soluționarea cauzelor cu minori-victime într-un timp
cât mai scurt, având însă prioritate măsurile de reintegrare a
acestora în familie sau în altă formă de protecție socială,
aceasta făcându-se în colaborare cu Direcțiile Generale de
Protecție a Copilului;
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 sprijinirea reintegrării autorilor de infracțiuni, cât și a
victimelor-minori, în familie și în mediul școlar, solicitându-se
(atunci când este cazul) sprijin și colaborare Serviciilor de
Reintegrare Socială și Supraveghere din cadrul Ministerului
Justiției;
 identificarea minorilor care sunt în dificultate în
familie (neglijați, abuzați sau supuși la rele tratamente) și
sesizarea imediată a Direcțiilor Generale pentru Protecția
Copilului;
 elaborarea și implementarea unui nou concept privind
prevenirea și combaterea criminalității juvenile în sistem
integrat, prin atragerea tuturor structurilor guvernamentale și
neguvernamentale la nivel local;
 desfășurarea de activități specifice în unitățile de
învățământ, sub forma unor întâlniri interactive cu elevii, în
scopul pregătirii antiinfracționale și antivictimizare a acestora;
 continuarea activităților în cadrul Programului
Național „Siguranța ta contează”, în care una dintre
componente se referă la prevenirea tâlhăriilor și a delincvenței
juvenile în incinta unităților de învățământ și în perimetrul
alăturat acestora;
 urmărirea oricăror probleme care fac obiectul muncii
de poliție de investigații criminale și au legătură cu protecția
copilului.
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LEADERSHIPUL PARTICIPATIV
ÎN CADRUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
Plutonier major Dan Cristian IONAŞCU
Detaşamentul de Pompieri Galaţi
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„General Eremia Grigorescu” al Judeţului Galaţi

Rezumat: Liderii din domeniul situaţiilor de urgenţă,
al medicinii de urgenţă, din cadrul jandarmeriei şi al armatei
întâlnesc deseori provocarea înţelegerii unor noi medii
periculoase, necunoscute şi dinamice, când vorbim de evoluţia
riscurilor prezente. Mare parte a cercetătorilor procesului de
leadership s-au axat pe studierea acestuia în condiţii normale,
de stabilitate. Studiul de faţă cercetează câteva eşantioane de
pompieri, militari şi jandarmi începători şi cu experienţă,
pentru a afla informaţii despre fenomenul de leadership în
situaţii tactice şi operative periculoase.
Principalele categorii de calităţi urmărite au făcut
referire la cunoştinţe, exprimare, îndeplinirea unei sarcini,
tutoriatul/mentoring, încrederea, abilităţi profesionale şi
îndemânare, amplasarea forţelor în teren şi felul în care sunt
folosite resursele disponibile pentru a restabili starea de
normalitate. Alte concepte urmărite au fost: grija şi
relaţionarea cu colegii, construirea prieteniilor de durată
(camaraderie) şi adaptarea, drept caracteristici principale ale
nou-veniţilor şi cadrelor cu vechime, în contextul general al
lucrului într-un ambient periculos.
Rezultatele cercetării scot în evidenţă leadershipul ca
proces comun de înţelegere, în care necunoscutele sunt
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eliminate şi consultarea membrilor, colaborarea primează în
faţa pericolului prezentat de influenţarea unidirecţională de la
conducător către subordonaţi.
În ultimii ani, cercetătorii şi managerii au furnizat o
multitudine de teorii şi analize empirice privind leadershipul.
Majoritatea s-au concentrat pe procesele de influenţare pe care
liderii le-au stabilit pe timpul diverselor evenimente în care
componenta necunoscută era scăzută/moderată, informaţia
folosită pentru a gestiona o situaţie neprevăzută era relativ
accesibilă, iar timpul nu reprezenta o problemă în raport cu
nevoia de răspuns la criză.1 Numeroase studii care implică
lideri militari au pus accentul pe actul de comandă şi autoritate,
calităţi personale şi ale organizaţiei: personalitatea, contextul în
care s-au manifestat, atitudinea de lider. Nu am găsit cercetări
privind folosirea datelor statistice din eşantioane de militari
pentru testarea unor ipoteze generale privind antecedente şi
consecinţe ale leadershipului în unităţi militare din România.
Puţini cercetători au căutat să înţeleagă aspecte ale proceselor
decizionale în cadrul situaţiilor-limită, evenimente extreme,
caracterizate printr-o mare ambiguitate, cum sunt unele situaţii
operative (contrar informaţiei tactice, elementele situaţiei
operative sunt dificil de obţinut şi încă şi mai dificil de evaluat
cu un grad de precizie adecvat) întâlnite de comandanţi de
unităţi militare sau echipele de ajutor medical specializat.
Pompierii sunt consideraţi, în mod obişnuit în ultimii
ani, între instituţiile cu un mare grad de încredere al populaţiei.
Militarii restabilesc starea de normalitate într-un mediu instabil
Pentru cele 5 perspective considerate în leadership, vezi Constantin
Moştoflei şi Petre Duţu, Liderul militar în România, Bucureşti, 2007,
Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, p. 34.
Disponibil la adresa https://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/liderul_
militar_in_romania.pdf
1
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şi periculos. Abilităţile profesionale ale echipajelor transformă
o situaţie de urgenţă într-o situaţie controlabilă.
Militarii lucrează, de obicei, în medii caracterizate de
pericol, în situaţii contracronometru, în care necunoaşterea
naturii şi a potenţialelor pericole determină ca strategiile,
tactica sau resursele necesare să fie limitate. Astfel,
leadershipul în aceste medii trebuie să presupună interacţiune,
discuţii care scot în evidenţă şi depind de experienţa echipelor
pentru a duce la aprecierea corectă a nivelului de pericol,
riscuri şi potenţiale beneficii, resurse disponibile şi soluţii
extrase din informaţii adesea lacunare şi nesigure.
Fenomenul supus studiului în cercetarea de faţă rezultă
dintr-o necesitate empirică resimţită după zece ani în postura
de servant. Am supus investigaţiei procesul social prin care
anumite grupuri conştientizează riscurile la care sunt expuse în
zonele de luptă (cu incendiul, inamicul sau în misiuni de
asigurare a ordinii publice), în timp ce urmăresc restabilirea
stării de normalitate. Conceptualizăm acest proces ca fiind o
formă de leadership, pe care-l definim din această perspectivă
drept un proces social de management (reducere) a riscului şi
necunoscutelor prin discuţii consultative, menite să ducă la
atingerea unui scop sau a unui bine comun.
Una din întrebările constante care au stat la baza
studiului de faţă au fost: Ce acţiuni sau procese caracterizează
şi contribuie la un leadership benefic/eficient în operaţiunile
periculoase, situaţiile periculoase şi intervenţiile contra timp?
Ce face pericolul prezent într-o situaţie, din procesul de
leadership? Ce este specific unui leadership eficient în timpul
situaţiilor de urgenţă?
Leadershipul în medii ostile
Încă de la începutul cercetării am căutat să identificăm
principalele caracteristici care sunt specifice mediilor
periculoase de intervenţie, punând accentul pe aspecte
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relevante ale fenomenului supus investigaţiei. Leadershipul în
crizele organizaţionale este o temă des întâlnită în literatura
care tratează subiectul managementului, unde se afirmă despre
crize şi alte tipuri de contexte periculoase că sunt inerent
ambigue, pline de incertitudine şi probleme neaşteptate2. În
mediul situaţiilor de urgenţă şi nu numai, pe măsură ce
situaţiile tactice evoluează, schimbările în mediu implică
pericole potenţiale, dar natura şi importanţa acestor pericole
sunt deschise interpretărilor multiple, şi adesea conflictuale.
Astfel, ne-am concentrat cercetarea în teoria leadership-ului
asupra unei construcţii conceptuale care presupune niveluri
ridicate de risc pentru conducere. În acest demers, am
încorporat ipoteze emise în teoria complexităţii leadership-ului,
emisă de Uhl-Bien şi Marion.
Teoria complexităţii leadershipului
Institutul de Cercetare Interdisciplinară Santa Fè a
impus termenul de sistem complex adaptiv, pe care îl descrie ca
reprezentând un sistem alcătuit din multiple componente,
capabile să se adapteze şi/sau să înveţe una de la alta, pe
măsură ce interacţionează.
Încercând să definească sistemul adaptiv complex,
Gell-Mann se loveşte de lipsa unei definiţii general acceptate a
sistemului complex.3 Se constată, însă, un consens în ceea ce
priveşte natura nonliniară a relaţiilor de interdependenţă dintre
componentele acestuia, natura specifică fiind cea care
2

Matthew Wayne Seeger, Timothy Lester Sellnow, Robert R.
Ulmer, Communication and Organizational Crisis. Westport, 2003,
Praeger Publishers.
3
M. Gell-Mann, „Complex Adaptive Systems”, în Complexity:
Metaphors, Models, and Reality, Coordonatori G.Cowan, D.Pines, şi
D.Meltzer, SFI Studies in the Sciences of Complexity, proc.vol.XIX,
1994, Addison-Wesley.
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facilitează modificarea rapidă, din care rezultă atât probleme
greu de anticipat, cât şi oportunităţi şi provocări ce impun
răspuns rapid şi eficace.4 Se declară, prin urmare, sistemul
adaptiv complex drept un caz special al sistemului complex,
unde complexitatea este redată de diversitatea şi
interdependenţa
nonliniară
a
componentelor,
iar
adaptabilitatea – de capacitatea de ȋnvăţare din propria
experienţă şi ulterioara sa modificare.
Teoria sistemelor este una multi şi transdisciplinară,
concentrată asupra complexităţii şi dinamicii sistemelor şi cu
un real potenţial de surprindere a relaţiilor dintre nivelul micro
şi macro de analiză, motiv pentru care am aplicat-o în
domeniul leadershipului în situaţii de urgenţă. În pofida
existenţei unor ambiguităţi, se recunoaşte capacitatea acestei
teorii generate de experimente în fizică de a furniza un
metalimbaj valabil/aplicabil tuturor problemelor de leadership,
prin conceptualizarea organizaţiilor, respectiv a unităţilor
militare/echipajelor ca sisteme adaptive complexe: acestea sunt
definite drept „asocieri deschise, evolutive ale căror componente
(sau agenţi) sunt conectate în mod dinamic şi cooperează prin
prisma aderenţei la un bun comun sau aceeaşi viziune”.5
Complexitatea provine din faptul că toate părţile
componente ale sistemului sunt interconectate în mod intrinsec,
astfel încât uniunea lor creează un întreg care este distinct de
suma părţilor sale individuale. Considerând organizaţiile astfel,
transferăm fundamentarea teoretică a influenţei unidirecţionale
a leadershipului cu accentul pe individ, către vizionarea
4

M. Uhl-Bien; R. Marion, Complexity Leadership, Charlotte, 2008,
Information Age Publishing. M. Uhl-Bien; R. Marion; B. McKelvey,
“Complexity Leadership Theory: Shifting Leadership from the
Industrial Age to the Knowledge Era”, în The Leadership Quarterly,
18,4, 2007, pp.298-318, Elsevier Inc.
5
Ibidem, p.302.
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actorilor organizaţionali care stabilesc conducerea printr-o
interacţiune dinamică, multidirecţională care germinează
înţelegerea evenimentelor viitoare.6 Crizele sunt în mod inerent
încărcate de ambiguitate şi situaţii neaşteptate, ca urmare
consideraţiile privind dinamica situaţiei din teoria complexităţii
leadershipului par să facă referire la unele procese care stau în
spatele acţiunilor colective în situaţii caracterizate drept crize
sau în alte fenomene şi activităţi umane periculoase.
În continuarea acestui cadru teoretic, anticipăm câteva
laitmotive care ar putea defini leadershipul adaptativ drept
„unul interactiv, prolific şi dinamic, sursă principală a
rezultatelor care se autoreglează”.7 Tot Uhl-Bien defineşte
leadershipul administrativ drept „un set de acţiuni aparţinând
indivizilor sau grupurilor din cadrul unor instituţii, cu rol de
planificare şi coordonare a activităţilor”, aspect la fel de
important pe toată perioada leadershipului în situaţii de
urgenţă, dată fiind natura ierarhică în care funcţionează
departamente precum D.S.U. în monitorizarea activităţii
operative a structurilor pe care le are în coordonare.
Înţelegerea pericolului
O serie de cercetări empirice susţin teoria complexităţii
leadershipului, sugerând că liderii eficienţi promovează
procesul înţelegerii situaţiilor şi fac posibilă acţiunea
coordonată a grupului, încurajând soluţiile creative şi noi tipare
comportamentale.8 Astfel, în momentele de criză şi urgenţe,
R. Marion & M. Uhl-Bien, “Leadership in Complex Organizations”,
în Leadership Quarterly, 12, 2001, 389–418.
7
Uhl-Bien et alii, 2007, p.306.
8
A. Pye, “Leadership and Organizing: Sensemaking in Action”, în
Leadership, 1, 2005, pp. 31-50. D.A. Plowman; S. Solansky & T.E.
Beck, “The Role of Leadership in Emergent, Self-organization”,
în Leadership Quarterly, 18, 2007, pp.341–356.
6
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leadershipul poate presupune solicitarea şi interpretările
membrilor privind situaţiile instabile, lăsând pe plan secund
dorinţa de a emite ordine şi a controla. De exemplu,
leadershipul în situaţii de urgenţă poate lua forma comunicării
dintre şefii compartimentelor desemnate să gestioneze problema;
aceştia formulează întrebări de genul „Ce se întâmplă în acea
zonă?”, „Cum ar trebui să interpretăm situaţia respectivă?”,
„Cu ce situaţie din trecut seamănă problema noastră?”.
K. Weikk observă că specificul înţelegerii situaţiilor de
criză este tocmai faptul că acţiunile necesare pentru înţelegerea
acestora intensifică problema pe care organizaţia trebuie să o
rezolve prin menirea ei.9 Faptul că liderii trebuie mai întâi să
înţeleagă problema înainte de a acţiona, nu presupune faptul că
răspunsul adecvat va întârzia, va fi uitat sau este permis abuzul
de putere pentru a impune o soluţie. Înţelegerea pe care o
propunem în studiul de faţă face referire la procesul prin care
liderii şi cei cu care interacționează pe timpul unei crize
dezvoltă judecăţi – de exemplu, nivelul de risc al situaţiei şi
principalele atitudini care se pot adopta.
Eşantionul de cadre intervievate a cuprins şi militari
care au luptat în teatrele de operaţiuni din Afganistan. Aceştia
au oferit exemplul unei echipe nou formate, care a primit
însărcinarea de a patrula într-o zonă geografică necunoscută.
Etapele în care a fost menţionat evenimentul au făcut referire la
faptul că mai întâi şi-au făcut anumite păreri despre zonele
despre care au primit informaţii, apoi discuţiile oficiale şi cele
informale cu echipele experimentate care au patrulat au fost
menite să-i determine la alcătuirea unui plan şi adoptarea unor
atitudini în funcţie de propria înţelegere. Pe măsură ce au
Karl E. Weick, “Enacted Sensemaking in Crisis Situations”, în
Journal of Management Studies 25, 4 July 1988. Disponibil online la
adresa http://www.high-reliability.org/Enacted_Sensemaking[1][1].pdf
9
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dobândit vechime în operaţiuni specifice acelei zone, şi-au
construit propriile judecăţi pe baza greşelilor şi încercărilor la
care au fost supuşi. În situaţiile noi la care i-au supus
operaţiunile executate, fiecare a tras propriile concluzii dintr-o
experienţă comună, iar comportamentul echipei s-a modelat
pentru a reacţiona eficient în folosul comun al grupului.
În aceste situaţii, înţelegerea nu a însemnat întârzierea
răspunsului, ci abilitatea de a recunoaşte rapid indiciile situaţiei
operative, anticipând acţiunile şi intenţiile membrilor echipei,
creând astfel baza necesară pentru a iniţia un răspuns prompt şi
eficient. Participând la acest gen de interacţiune, membrii
echipei participă efectiv la procesul de leadership. Acest proces
apare inclusiv la cele mai scăzute niveluri ierarhice; fiecare
membru, indiferent de grad, funcţie, vârstă deţine potenţial
poziţia de lider.
Datele studiului
Cercetarea de faţă studiază fenomenul leadershipului în
cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,
folosind experienţa proprie şi a colegilor după 10 ani în
domeniul stingerii incendiilor, descarcerare victime şi prim
ajutor, un domeniu în care echipajele sunt supuse zilnic la
condiţii periculoase şi medii încordate de lucru. Abordarea
metodologică este preluată din Glaser & Strauss10 şi Strauss &
Corbin11, constituind o metodă calitativă ce permite informaţiilor
de pe teren să primeze în faţa ipotezelor, şi nu impunând o
schemă teoretică pe care să ne construim concluziile.
Este vorba despre un proces inductiv, astfel încât se
poate uşor face legătura dintre informaţiile colectate,
10

B.G. Glaser & A.L. Strauss, The Discovery of Grounded Theory:
Strategies for Qualitative Research, Chicago, 1967, Aldine.
11
Anselm Strauss & Juliet Corbin, Basics of Qualitative Research,
Newbury Park, CA, 1990, Sage.
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categoriile sub care au fost cifrate şi ipoteza emisă. Baza
metodei calitative constă în relatările retrospective ale
intervenţiilor pompierilor, jandarmilor şi militarilor în care
aceştia au fost supuşi pericolului din prima linie, fiind aproape
de a suferi leziuni sau decesul. Aceste pericole au fost
accentuate de niveluri ridicate de risc, informaţii puţine şi
interpretări neclare ale situaţiei.
Ajunşi în acest punct, resimţim necesitatea unei baze
comune de date, în care cadrele militare să poate descrie
experienţa unei intervenţii în domeniul lor de activitate, fără
teama de a fi pedepsiţi de şefi sau de a suferi oprobiul opiniei
publice, mass-mediei. Acest instrument ar uşura învăţarea
organizaţională, îmbunătăţind siguranţa salvatorilor şi
înţelegerea diverselor situaţii tactice; începătorii pot să-şi
însuşească mai uşor lecţiile trăite de colegii lor, îmbunătăţind
calitatea intervenţiilor viitoare, evitând accidentările.
Spre deosebire de organizaţiile civile, instituţiile cu
specific militar prezente în studiul nostru sunt menite să
restabilească starea de normalitate în situaţii extreme şi au o
ierarhie militară strictă, care presupune leadershipul exercitat
de şeful instituţiei. În plus, fiind vorba de unităţi militare,
există o serie de proceduri şi regulamente menite să faciliteze
răspunsul în situaţii de criză. Membrii echipelor acestor
instituţii, fie că este vorba de situaţii întâlnite pe teren sau de
probleme de organizare la birou, trebuie să treacă prin solicitări
dinamice ale situaţiilor de criză, respectând în acelaşi timp
structurile ierarhiei.
În cadrul teoriei complexității leadershipului, procesul
presupune crearea unor structuri prin intermediul unor
interacţiuni sociale, alături de tipuri specifice de contact,
menite să consolideze încrederea în instituţie. Astfel, putem
presupune că leadershipul pe timpul situaţiilor de urgenţă va
presupune o gamă largă de caracteristici comportamentale, în
completarea celor datorate supunerii ierarhice sau
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instituţionale. Procesul de înţelegere a crizei solicită, astfel,
interpretarea retrospectivă a situaţiilor, prin intermediul
comunicării interpersonale şi interacţiunii sociale12.
Metoda
Prima parte a studiului s-a constituit în timp şi a
însemnat o serie de păreri personale şi discuţii consultative cu
colegii despre anumite intervenţii şi lecţia care trebuie învăţată.
Am extins discuţiile către celelalte subunităţi, sub forma unui
interviu. Avantajul cercetătorului a fost că a putut vedea
militarii în acţiune şi a beneficiat de impresii ,,la cald“ după
intervenţii de primajutor, descarcerare şi stingere. A doua parte
s-a constituit în analiza datelor care au provenit din evenimente
cu un grad ridicat de risc şi din multe elemente necunoscute de
către personalul implicat şi comunitate, deopotrivă.
Analiza intervenţiilor a presupus codificarea13 fiecărei
expresii care face referire la tema discutată, într-o categorie
12

K.E. Weick, The collapse of sensemaking in organizations. The
Mann Gulch disaster. Administrative Science Quarterly, 38, 1993,
pp.628–652.
13
Procesul de notare a ceea ce apare ca potenţial relevant, care ne
poate răspunde întrebărilor cercetării poartă numele de codare.
Codarea iniţială se numeşte codare deschisă – open coding. O a doua
etapă în cadrul procesului de analiză de date este codarea axială,
propusă de Corbin şi Strauss (2007). Codarea analitică reprezintă o
reflectare asupra sensului celor spuse de interlocutori. Pe parcursul
acestei etape se stabilesc o serie de itemi de referinţă care se compară
cu cei din analiza transcrierii (codare deschisă). Analiza de conţinut
calitativă
se
întemeiază
pe
paradigma
constructivistă
(construcţionistă în accepţiunea restrânsă utilizată de noi anterior).
Ea îşi propune să creeze o „înţelegere a semnificaţiilor latente ale
mesajelor analizate. Analiza de conţinut cantitativă presupune un
proces de codare şi analiză statistică a datelor extrase din conţinutul
lucrării.
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nouă sau deja creată – indiferent dacă aparţine unui începător
sau unei persoane cu experienţă. Din păcate, nu am avut
posibilitatea de a extinde analiza la mai multe inspectorate
judeţene pentru situaţii de urgenţă.
Datele colectate au fost analizate printr-o metodă
comparativă, pentru a urmări cea mai eficientă codare a
informaţiei, în categoria specifică. La un nivel de bază,
codificarea înseamnă etichetarea expresiilor semnificative în
cercetarea noastră. În timpul şi după cifrarea iniţială, analistul
ar trebui să compare codurile între ele, redefinind categoriile
prin atribuirea fiecărui text, unui cod. Pe măsură ce gradul de
abstractizare creşte, unele coduri sunt înlăturate, combinate sau
înglobate în alte categorii, proces denumit de Strauss & Corbin
(1990) codare ierarhică.
Programul folosit pentru a încărca documentul-text
şi analiza calitativă, a fost un trial al QSR International’s
NVivo 8.0. Acest software nu codează datele în locul
analistului, ci doar furnizează instrumentele necesare
organizării datelor codificate. Termenii au fost selectaţi prin
prisma unui echilibru între nevoia de acţiune liberă a
personajului/echipajului şi controlul impus de instituţie, apoi
rolul procedurilor şi regulamentelor în modelarea răspunsurilor
comportamentale.
S-a acordat o atenţie specială expresiilor care
descriu felul în care echipajul sau actorul implicat
în eveniment a influenţat în mod pozitiv desfăşurarea
intervenţiei, pentru a evita rănirea sau moartea. S-au luat
apoi în consideraţie descrierile situaţiilor în care nu s-a
putut iniţia răspunsul în timp util ori s-a acţionat greşit:
se poate observa cum codificarea s-a aplicat doar
situaţiilor în care echipajul/individul a făcut ceva pentru a
îmbunătăţi sau a înrăutăţit desfăşurarea intervenţiei
(acţiune/inacţiune).
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A rezultat, astfel, o mare cantitate de coduri, iar după
înlăturarea celor care nu privesc tema noastră, au rămas
19 teme distincte. Tabelul 1 enumeră aceste teme de bază,
coduri din care am extras esenţialul.
Următoarea etapă a constat în verificarea
codurilor propuse, pentru a observa eventuale conexiuni
între categorii şi a restrânge codurile în categorii uşor
de gestionat. Rezultatul a fost că toate codurile şi categoriile au
reuşit să explice datele obţinute în privinţa leadershipului.
De exemplu, una din observaţiile efectuate arată faptul că una
din metodele prin care militarii decodează în minte o situaţie
periculoasă este prin aducerea-aminte a experienţei unei
situaţii asemănătoare; faptul produce o uşoară detensionare,
astfel încât acţiunea să decurgă spontan şi mintea să fie atentă
la orice transformare a evenimentelor. De aici şi cele două
subcategorii de coduri numite „evaluarea continuă a mediului”
şi „testarea presupunerilor şi reverificarea operaţiunilor”, care
au fost apoi unite într-o categorie numită „conştientizarea
situaţiei”.
Rezultatele obţinute
Situaţiile periculoase descrise de pompieri implică,
de obicei, evenimente în care militarul, unul din colegi
sau echipajul pompierilor au suferit o leziune sau au
evitat rănirea pe timpul operaţiunilor de intervenţie.
În principal, aceasta este datoria şefului de echipaj, a
şefului gărzii de intervenţie sau a comandantului unităţii,
cu rol specific în leadershipul echipajelor implicate. Acest
lucru are loc atât prin procedura de recunoaştere efectuată
la începutul intervenţiei, cât şi prin informaţiile pe care
le primeşte în staţie, toate contribuind la imaginea de
ansamblu a operaţiunilor şi având efect asupra strategiilor care
le aplică.
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Tabelul nr.1
Categorii de teme în leadership, înţeles ca organizare
a stării de ambiguitate
Categorii
Categorii
SubDefiniţie
principale
secundare
categoriile
Asigurarea
siguranţei
Folosirea formală
personalului
şi informală
conform
a autorităţii
procedurilor
pentru a transmite
Observarea
adoptarea unor
permanentă a
strategii şi
acţiunilor
Stabilirea
proceduri,
echipei de
măsurilor în
încurajând
intervenţie
situații de
atenţia întregului
Înştiinţarea
urgenţă
grup
membrilor
şi direcţionarea
echipajului
corectă
despre
a acţiunilor
principalele
tuturor membrilor
priorităţi
implicaţi în
impuse de
eveniment
I. Încadrarea
situaţia de
evenimentului
urgenţă
Compararea
riscurilor
prezente cu
experienţe
anteriore ale
Utilizarea
acestora
cunoştinţelor din
Discuţii cu
Cunoştinţe
experienţe
echipajul despre
despre
asemănătoare şi
acţiunile
eveniment
exerciţii pentru a
impuse de
coordona eficient
eveniment
acţiunile
Încrederea
(consultativă)
în membrii cu
cea mai bogată
experienţă
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II. Comunicare
eficientă

Transmiterea de
informaţii până
Facilitarea
când echipajul
înţelegerii
înţelege pe
Discuţii
evenimentului prin
deplin situaţia
indicii transmise
Înţelegerea
verbal
aspectelor
necunoscute
Efectuarea
sarcinilor
presupuse de
funcţia primită
Înlăturarea
pericolelor din
Atribuirea de
perimetrul stabilit roluri specifice
prin funcţia
fiecărui
Îndeplinirea
primită
membru/echipaj
atribuţiilor
comportamentul pentru a împărţi
aşteptat după
şi controla
împărţirea
efortul depus
sarcinilor
Comportamentul
cuvenit în raport
cu sarcinile
celorlalți
Purtarea
echipamentului
Acţiuni de
de protecţie
Comportamentul
implicare
individual
propriu oferit
personală şi
Urmarea
drept exemplu
comportament
regulilor şi
potrivit situaţiei
procedurilor
specifice
Uniţi ca echipă,
avem grijă
Încrederea
reciproc şi
acordată eficienţei
îndeplinim
acţiunilor
misiunile
membrilor
Încrederea
Evitarea
echipajului şi
acţiunilor de
susţinere din
unul singur,
partea lor când
punând astfel în
este cazul
pericol pe
ceilalţi
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Evaluarea
constantă a
intervenţiei
Observarea
pentru a preveni
permanentă a
incidentele
Conştientizarea
mediului de lucru
situaţiei
Verificarea
şi a cadrului
cauzelor
general
evenimentului şi
a siguranţei
personalului
III.
Adaptabilitatea
Raţionamente şi
acţiuni prompte
când apar
Adaptarea
probleme
comportamentului
neprevăzute
Abilităţi/
de grup în funcţie
îndemânare
de condiţiile în
Adaptarea
care are loc
priorităţilor în
intervenţia
faţa modificării
condiţiilor
intervenţiei
* Categorii extrase din circa 400 de relatări ale pompierilor militari și
jandarmilor cu experienţă în Afganistan.

O privire atentă asupra categoriilor obţinute arată relaţii
de legătură între comportamentele leadershipului participativ.
Temele principale exprimă atât acţiunea de a conduce (la nivel
de individ, indiferent de funcţie/grad) cât şi procesul colectiv
de conducere în situaţii de urgenţă (la nivelul unei grupe
operative, de exemplu).
În acest punct al cercetării, trebuie să amintim că
situația de urgenţă este un eveniment excepţional, cu caracter
nonmilitar, care, prin amploare şi intensitate, ameninţă viaţa şi
sănătatea populației, mediul înconjurător, valorile materiale şi
culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate
sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea
de resurse suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi
mijloacelor implicate. Legiuitorul nu exprimă nimic însă
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despre conducere, astfel încât suntem nevoiţi să completăm
definind mediul periculos în care se desfăşoară o intervenţie,
drept acela în care liderii sau trimişii acestora întâlnesc efectiv
o serie de situaţii a căror dinamică şi grad de risc sunt ridicate,
iar rezultatul îndeplinirii funcţiei de lider poate produce traume
fizice sau psihice şi chiar decesul membrilor echipajului14. Am
observat deseori cum liderii informali se impun în mijlocul
situaţiilor dinamice, precum incendii violente, unde şeful de
tură sau comandantul nu poate fi prezent în toate focarele de
incendiu şi echipajul apelează la unul din colegi pentru a depăşi
momentul periculos, în timp ce liderii formali sunt recunoscuţi
pe timpul situaţiilor de pericol. Cu alte cuvinte, situaţii diferite
de pericol solicită tipuri diferite de leadership. De colaborarea
acestora depinde viitorul procesului de leadership în situaţii de
urgenţă.
Explicarea conceptelor
I. Încadrarea evenimentului este văzută ca un proces
prin care participanţii (echipaj, unităţi etc.) cad de comun acord
asupra aspectelor importante sau irelevante într-o situaţie de
urgenţă. Este un moment important pentru reducerea riscului
încă de la începerea operaţiunilor şi înseamnă că toţi participanţii
Am iniţiat această definiţie cu referire la intervenţia pompierilor pe
timpul erupţiei sondei de la Moftinu Mare. Comunicatul remis către
presă precizează următoarele: „Această misiune de amploare,
desfăşurată sub comanda integrată a inspectorului general al
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, a presupus, pe tot
parcursul ei, coordonarea a două componente: cea de intervenţie în
vederea închiderii sondei, pe de o parte şi cea de asigurare a
protecţiei personalului şi utilajelor care au acţionat la faţa locului, pe
de altă parte” (s.n.) (https://www.agerpres.ro/social/2018/01/06/satumare-sonda-de-gaze-de-la-moftinu-mare-inchisa-dupa-20-de-zile-31919)
14
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au înţeles evenimentul la fel şi au un scop comun. Din acest
punct se diferenţiază liderii a căror experienţă este mai bogată
sau beneficiază de o putere mărită de influenţă asupra
celorlalți, astfel încât se impun măsurile propuse de acesta.
Această etapă presupune experienţa bogată a liderului,
fapt care determină traducerea stimulilor din mediu în
informaţii care determină înţelegerea evenimentului şi măsurile
adecvate. Sunt utile atât succesele anterioare cât şi eşecurile,
atât timp cât sunt o lecţie învăţată, în privinţa înţelegerii
riscurilor şi oportunităţilor de rezolvare. Înţelegerea unui
eveniment poate avea loc şi indirect, prin relatarea unui
membru al unei subunităţi aflat într-o situaţie asemănătoare.
Una din primele lecţii învăţate de la fostul şef de tură a
fost cu ocazia unui incendiu în care m-am aruncat orbeşte spre
focar. Domnul Darie m-a prins de umăr, s-a aplecat spre mine
în mijlocul haosului şi mi-a strigat: „Stai aşa, ia-o uşurel şi fii
sigur că ai stins focul în urma ta!”. În această situaţie, liderul
care este şi conducător al intervenţiei îmbogăţeşte percepţia
servantului, făcându-l atent la măsurile de siguranţă obligatorii,
în ciuda urgenţei situaţiei. Într-o intervenţie din aceeaşi
perioadă, eram în interiorul casei şi le-am comunicat colegilor
că scara pe care tocmai o stinsesem era arsă, cu toate acestea, la
puţin timp am urcat pe ea, pentru că am auzit un zgomot la etaj;
urmarea a fost că am căzut în gol, fără alte leziuni decât asupra
ego-ului. Înţelegerea corectă a situaţiei şi faptul că nu am
comunicat ce urma să fac au avut efect asupra viitoarelor
intervenţii.
II. Procesele de comunicare eficientă sunt instrumente
prin care membrii echipajului dezvoltă o viziune comună
asupra nivelului de risc sau pericol din cadrul operaţiunilor.
Interacţiunea dintre membri permite echipajului să ajungă la o
interpretare comună a situaţiei de urgenţă, apreciind totodată că
orice acţiune întreprinsă – de un membru – poate afecta status
quo-ul: nu sunt permise acţiuni pe cont propriu, de exemplu.
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Comunicarea eficientă presupune un transfer constant
de informaţii (deseori repetate) între membrii unui echipaj
care încearcă să înţeleagă o situaţie de urgenţă, nu printr-un
act cognitiv singular, ci în cadrul unui proces interactiv prin
care echipajul/echipajele propun un scenariu de comportament
în situaţia dată, astfel încât să nu existe consecinţe nedorite.
În numeroase dăţi i-am auzit pe noii noştri colegii
spunând: „Am avut noroc să lucrez cu un echipaj cu
experienţă, care a stat unit şi m-a ajutat” sau „Am învăţat
gustul amar al acţionării de unul singur, după ce m-am dus
înăuntru fără să-mi anunţ colegul”. Aceste exprimări ale
colegilor pompieri subliniază importanţa interacţiunii din
interiorul grupului (o tură de serviciu, de exemplu), ca parte
efectivă din reducerea riscului pe timpul intervenţiilor. Pe de
altă parte, prezenţa permanentă în preajma pericolului, fapt
care face să îşi piardă semnificaţia: riscul înseamnă atunci doar
o situaţie dată, fără să oblige la un comportament preventiv pe
toată durata operaţiunilor (de exemplu, îşi dau jos piese din
echipamentul de protecţie).
III. Adaptabilitatea constă tot în procese care presupun
interacţiunea membrilor unei echipe, pentru a păstra o viziune
comună asupra riscurilor sau a evenimentului, în cazul în care
ipotezele iniţiale se dovedesc false sau parţial adevărate. În
această etapă, acţiunile întreprinse provoacă înţelegerea
evenimentului prin felul în care reacţionează la măsuri; am
observat deseori cum şefii de tură care conduceau diverse
echipaje de stingere îşi manifestau verbal surprinderea asupra
cauzelor unor incendii, transmiţând noua înţelegere către
membrii echipajelor implicate, pentru a putea schimba tactica
de luptă. În respectivele situaţii, rolul de lider şi l-au asumat, pe
rând, servanţii care executau diverse misiuni aproape de focar,
transformând leadershipul într-un proces fluid, transmis între
membrii unei echipe care aveau acelaşi scop, dar experienţe
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diferite (de exemplu, unii locuiau în zona respectivă şi au putut
oferi date preţioase despre surse potenţiale de pericol sau de
alimentare cu apă).
Nevoia continuă de adaptare a militarilor care se
confruntă cu medii dinamice, în care riscul este o constantă, a
cărei formă de concretizare nu se cunoaște, îi învaţă să
improvizeze pe parcursul intervenţiei şi să rămână mereu atenţi
la priorităţi.

Una din observaţiile extrase din afirmaţiile cadrelor
militare cu experienţă este legată de exercitarea
autorităţii. Managementul vertical al situaţiei de urgenţă,
bazat pe forme autoritare de impunere a unui răspuns la
criză, constrânge echipajul şi abilitatea acestuia de angajare
în înţelegerea corectă a situaţiei. Tot aşa cum multe răspunsuri
au indicat faptul că prezenţa unei autorităţi îi face să se
liniştească în privinţa riscului prezentat de o situaţie
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periculoasă, leadershipul implică recunoaşterea faptului că
procedurile nu se aplică la toate situaţiile apărute pe
teren şi este necesară consultarea celorlalți membri ai
echipei şi eventual împuternicirea lor, dacă dispun de soluţia
necesară.
O altă coordonată extrasă din afirmaţiile militarilor ţine
de încredere: aceasta este asociată termenului de „tovărăşie”,
„camaraderie” şi apare abia după ce este testată persoana
respectivă, în timp. În acest sens, liderii devin demni de
încredere abia după ce îşi demonstrează propria competenţă. A
doua coordonată a încrederii în lider ţine de încrederea pe care
acesta o arată în sine, nu doar în membrii echipajului.
Falsificarea procesului de leadership
La nivel macro, falsificarea se poate face direct, prin
influenţă politică, având în vedere că militarii au drepturile
restrânse prin Legea nr. 80, art. 28, lit. c şi art. 29, lit. g. La
nivel micro, al sub/-unităţii, falsificarea are loc prin
manipularea liderilor informali, prin îngăduirea actului de
conducere al gărzii de intervenţie, detaşament sau al unităţii
prin persoane de o calitate morală arătată ca fiind îndoielnică.
Aceştia se pretează la avantaje ale poziţiei de conducător,
considerând că supunerea, serviabilitatea şi frica subordonaţilor
îi întăresc poziţia de lider.
La nivel micro, falsificarea are loc încă din timpul
perioadei de şcolarizare a viitorilor sub/-ofiţeri, prin
intermediul unei educaţii lacunare. Din programa şcolară a
Academiei lipsesc orele de istorie militară, cu exemple ale
comandanţilor militari români, lipseşte etica (transformată în
oratoria domesticirii subordonaţilor) şi orele de religie, atât de
necesare unei dezvoltări armonioase a oricărui lider. Aceste
materii, de exemplu, ca şi cultura generală, erau obligatorii în
formarea elitei de ofiţeri a României interbelice.
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EUROJARGONUL.
ORIGINE ȘI EVOLUȚIE
To understand Europe, you have to be a genius – or French
Madeleine Albright, U.S. Secretary of State, 1998.

Comisar de poliţie Dania-Lara TROFIL

Acest
articol
abordează,
dintr-o
perspectivă
constructivistă, originea și evoluția eurojargonului, gradul de
europenizare a discursului funcționarilor publici sau al
oficialilor ce își desfășoară activitatea în instituții ale Uniunii
Europene, eurojargonul așa cum apare el în discursul
jurnalistic sau în declarațiile de presă pe subiecte legate de
Uniunea Europeană și, nu în ultimul rând, în cadrul grupurilor
de lucru ale Consiliului.
1. EURO-Engleza. Origine și evoluție
În dicționarele explicative ale limbii engleze
eurobabble/euro babble/eurospeak/Euro English numește
impenetrabilul jargon sau o limbă fără înțeles, referitoare la
Uniunea Europeană sau emanate de Uniunea Europeană
(Oxforddictionary.com); cea mai îndepărtată utilizare a
acestuia, găsită în domeniul afacerilor internaționale, datând
din anii 1980 (dicționarul Oxford); un registru lingvistic folosit
de funcționarii și politicienii Uniunii Europene, deseori
considerat confuz și complex într-o măsură nejustificată
(yourdictionary.com);
(derogatoriu)
jargon
politic
(wiktionary.com); jargonul documentelor și regulamentelor
Uniunii (vocabulary.com).
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Cercetarea științifică modernă este azi capabilă să
investigheze nu numai jargonul profesional, dar și sublimbajele
care funcționează în diverse sfere (marketing, economie,
armată, afaceri interne etc).
Problematica generală, legată de jargon, caracteristicile
fundamentale, speciale, clasificările și funcțiile acestuia au fost
studiate de lingviști precum V.A.Khomyakov (1972), E.Partrige
(1974), Y.V. Arnold (1989), D.V. Chistyakov (2009).
În lingvistica modernă, termenul de jargon se referă la
cuvinte și expresii specifice unei anume ocupații.
Reprezentanții unei profesii pot folosi jargonul pentru a numi
fenomene specifice, care nu au un corespondent în limbajul
general sau care ar fi prea dificil de explicat, folosind limbajul
general.
S-au identificat și trăsăturile de bază ale jargonului:
jocul de cuvinte, propensitatea de a încălca standardele
lingvistice (blamestorming se folosește prin analogie cu
brainstorming pentru a exprima disprețul față de ceea ce se
întâmplă) și folosirea frecventă a unor tipare de formare de
cuvinte.
Eg.: After 4 weeks of secret meetings and public
blamestorming the Legislature will adjourn....(Alaska dispatch
News, 2000).
Folosirea extinsă a acronimelor se înscrie printre
trăsăturile jargonului (AOB-Any other business, sau B2B –
Business to business, B2G – Business to Government). Un alt
exemplu în strategia de reducere a sunetului este webinar, creat
prin sudarea celor două substantive .
Există în limba română prefixul euro- cu o excepțională
productivitate. În derivatele construite cu prefixoidul euro-,
acesta acoperă două prefixoide omonime: (1) euro- obținut prin
trunchierea numelui propriu Europa, care se raportează la
valorile economice, culturale europene sau la anumite
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standarde și (2) euro- provenit prin conversiune din
substantivul comun euro (monedă) care este tot o abreviere a
substantivului Europa: (1) europocentrism, (2) euroatlantic,
Eurasia.
În ceea ce privește dificilul limbaj diplomatic şi
instituţional de la Bruxelles şi Strasbourg, dificil pentru că, în
general, „subiectul U.E.” este pentru public (cei care nu
profesează în domeniul afacerilor europene) unul birocratic,
tehnic şi plictisitor, acesta e un tip mixt de jargon și limbă
abundând în neologisme, provenite în special din limba
franceză. Este esențial de observat că primele tatonări ale ideii
europene și primele documente ale Uniunii au fost elaborate în
limba franceză, ba chiar Jeremy Gardner (translator la Curtea
Europeană de Conturi) notează, în cartea sa, Misused English
Words and Expressions in EU Publications, că limba engleză
folosită în documentele produse de instituțiile europene și apoi
preluată în discuțiile politice sau tehnice – ceea ce avea să
devină un jargon al funcționarilor europeni, iar acum
eurospeak sau eurobabble sau Eurenglish – nu respectă
normele morfologice, gramaticale ale limbii engleze, principala
cauză indicată de Gardner fiind faptul că atunci când limba
engleză a devenit limba principală de lucru a U.E., toată
legislația, documentele produse de instituțiile uniunii au fost
traduse din limba franceză (acquis communautaire) și, de
asemenea, termeni cunoscuți sub denumirea de false friends au
fost preluați cu traducerea eronată, influențată de limba
maternă a vorbitorului.
O altă variantă a originii euro-englezei ar fi faptul că
acolo unde nu există un vorbitor nativ de engleză, ci vorbitori
de diferite limbi materne, altele decât engleza, funcționarii au
adus o tentă locală/națională /europeană limbii de lucru –limba
engleză vorbită de națiunile europene - ajungându-se astfel la
ceea ce azi se numește Euro-English, rezultatul fiind o serie de
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deviații, care sunt de altfel încălcări ale standardelor
lingvistice, dar care nu reprezintă o barieră lingvistică în
comunicarea dintre reprezentanții statelor membre, ba chiar se
transformă în coduri de comunicare reciproc adoptate. Un
raport al U.E. pentru anul 20131 a subliniat câteva din calitățile
neobișnuite ale limbii engleze vorbite la Bruxelles, subliniind
că „de-a lungul anilor, instituțiile europene au dezvoltat un
vocabular diferit de cel al oricărei forme recunoscute a limbii
engleze”.
O mare parte din acest vocabular de nerecunoscut este
rezultatul traducerilor sau al erorilor vorbitorilor nonnativi,
erori care produc un anumit sens, dar se îndepărtează de limba
engleză. Documentele produse de instituțiile U.E. influențează
modul în care sunt elaborate documentele secundare, precum și
modul în care se desfășoară discuțiile, elementele neobișnuite
de vocabular tinzând, astfel, să intre în uz, până când devin
parte a jargonul general.
Câteva exemple de astfel de deviații la nivel de
vocabular ar fi: ‘handy’= mobile phone, sau deviații
gramaticale specifice europenilor ‘I am coming from’ în locul
lui ‘I come from’. Apar și expresii precum ‘to hop over’ folosit
cu sensul „de a înceta să mai facă ceva” și ‘to salt’ folosit cu
sensul „de a supraevalua”, ce devin cuvinte/expresii comune,
deși în Marea Britanie ori SUA, nimeni nu ar înțelege astfel de
deviații cu sensul dat de bruxelezi.
În acest sens, Jeremy Gardner notează cuvinte folosite
în publicațiile U.E. precum: ‘cabinet’, utilizat cu sensul de
private office, actual utilizat cu sensul de current, present și
‘eventual’ utilizat cu sensul de possible, care fac parte acum
din lexiconul din Bruxelles. Alte exemple includ permutări și
1

Jeremy Gardner, Misused Terms in EU Publications. European
Court of Auditors, 2016. Introduction, p 3.
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combinații de cuvinte englezești și franțuzești, precum
‘planification’ sau ‘actorness’. Gardner face chiar o speculație
ironică asupra gradului ridicat de penetrare semantică a
cuvântului ‘externalising’ la Bruxelles, în comparație cu
echivalentul limbii engleze, ‘outsourcing’, care ar fi adus mari
dificultăți de receptare in bruxelleză.
Un alt exemplu identificat și definit de Gardner și care
ilustrează originea și evoluția eurojargonului este cuvântul
‘actorness’: “This word is an extraordinary creation that
manages to combine a noun of dubious pedigree… with a
suffix (-ness) which, elsewhere in the English language, is only
applied to adjectives and participles, producing a result that is
both quite impenetrable and slightly childish“2 (2016, p10).
În privința termenilor de proveniență juridică și cu
origine latină, aceștia sunt ușor recognoscibili ca aparținând
unui jargon tehnic/juridic: subsidiarity, inter-alia, acquis
communautaire, countervailing duties, comitology, dar
există și termeni din limbajul general care au dobândit pe
parcurs un înțeles tehnic precum accession, third country, sau
vice-versa: termeni aparținând jargonului tehnic capătă sensuri
tehnice suplimentare în contextul Bruxelles: absorption, the
mechanism of evacuation and transfer of refugees.
2. Limbajul diplomatic şi instituţional de la
Bruxelles şi Strasbourg/terminologia Uniunii Europene așa
cum a fost creată prin declarațiile de presă oficiale sau
acoperirea media a subiectelor legate de Uniune
Emergenţa unei „identităţi europene” şi a unui „spaţiu
public european”, construirea imaginarului social „entitatea
Acest cuvânt este o creație extraordinară care reușește să combine
un substantiv de pedigree dubios ... cu un sufix care, în limba
engleză, se aplică numai adjectivelor și participiilor, producând un
rezultat la fel de impenetrabil precum ușor copilăresc.
2
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europeană” (unificarea europeană în reprezentări/legitimarea
unui punct de vedere „european” asupra realităţii europene),
o nouă cultură a comunicării politice este evidentă și aceasta
s-a realizat în mod extrem de eficient prin acoperirea media a
subiectelor – în discursuri şi practici profesionale, ce au
actualizat caracteristicile contractuale ale comunicării
mediatice, ceea ce a contribuit, ca efect, și la crearea acestui
jargon european.
Sintagme precum „aquis”, „eurocrat”, „zona
Schengen”, „capacitate de absorbție” – care denumește
abilitatea unei țări sau organizații de a primi ajutor extern și de
a-l folosi eficient, „comitologie” – procesul în care Comisia
Europeană consultă comisiile speciale de consilieri ale statelor
membre, atunci când se dorește implementarea unei legi
europene – au invadat presa scrisă sau vorbită și limbajul de zi
cu zi.
În „România şi integrarea europeană. Logici şi rutine
jurnalistice” (Mirela Lazăr, coord., 2008, p. 175), M. Gherghişan
remarcă faptul că logica de lucru a instituţiilor se regăseşte în
stilul lor de comunicare. Registrul discursului folosit de
purtătorii de cuvânt de la Comisia Europeană este unul tehnic
(discurs de expertiză). „Majoritatea răspunsurilor sunt de
procedură” (D. Spinanţ, p. 203).
Iar Magdalena Anghel (corespondent TVR, p. 161)
afirmă: „Un mare obstacol este şi limbajul foarte specializat al
oficialilor europeni. Comunicatele care vin de la UE (de la
Comisie în special, mai puţin de la Parlament) sunt extrem de
«lemnoase»” iar D. Luca notează: „Dacă scrii numai opinia
instituţiilor, e un articol «de lemn». Lemn european, dacă pot
spune aşa” – ( D. Luca, p. 184).
În cele din urmă au fost selectate câteva expresii
asimilate jargonului bruxelez, corespunzând atât caracteristicilor
165

comune ale jargonului, în general, dar și celor ale jargonului
bruxelez, conform categoriilor expuse mai sus:
Jargon tehnic/administrativ
european
important

opportunity
The Court questioned the
opportunity of introducing these
measures in such an uncertain
economic climate.
punctual

Limba-standard. Limbaj
general
The annual accounts give
detailed information on the
financial corrections confirmed,
implemented and to be
implemented and explain the
reasons for which an important
amount is still to be
implemented
Important folosit la Bruxelles cu
înțelesul de semnificativ
înseamnă în limba engleză –
crucial
folosit la Bruxelles cu înțelesul
de „calitatea de a fi oportun” și
nu de oportunitate (circumstanțe
favorabile)

Punctual așa cum e auzit la
Bruxelles, ar trebui să însemne
The management of the above
punct cu punct sau din când în
mentioned feed sectors is subject când. Dar în limba engleză are
to close co-operation with the
doar sensul de a ajunge la timp
Member States through regular
(generally monthly) meetings of
the Standing Committee on the
Food Chain and Animal Health,
section on Animal Nutrition, and
punctual expert groups meetings
where appropriate.
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Planification
Simplified procedures and better
planification should make it
possible to even out the caseload
under FP6, improving internal
control and speeding up
processes.
A and B points

Gold-plating

Presupune existența unui verb
neobișnuit to planify.
Recomandarea limbii engleze
este folosirea lui planning

Punctele A și B. În cadrul
discuțiilor periodice din cadrul
Consiliului de Miniștri,
problemele non-contencioase
sunt marcate pe ordinea de zi a
discuțiilor ministeriale ca puncte
„A”. Aceasta înseamnă că
miniștrii nu le vor discuta, ci vor
înlocui, pur și simplu, acordurile
provizorii întocmite de oficiali.
Problemele pe care diplomații nu
le pot rezolva sunt marcate ca
puncte „B” și sunt discutate în
cadrul reuniunilor Consiliului,
unde miniștrii le pot aproba sau
respinge. Problemele deosebit de
dificile sunt marcate ca „puncte
B marcate cu stea”, iar miniștrii
pot lua o decizie cu privire la
aprobarea sau nu a acestora.
Placare cu aur. Jargon U.E.
pentru momentul în care
guvernele transpun regulile U.E.
în registrele lor naționale, dar nu
pot rezista adăugării unor
niveluri suplimentare de
reglementare. De-a lungul
deceniilor de aderare la bloc,
Marea Britanie a câștigat
reputația de goldplater entuziast.
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Provisions regulating

Law on
Dispoziții care reglementează
Mainstreaming
integrarea/ abordarea integrată a
enshrining/anchoring in law and (...) ; consacrarea/ancorarea în
practice, establishing across the drept și practică, stabilirea
board, in all policies
tuturor aspectelor, în toate
politicile
Community added value
Valoarea adăugată comunitară
where E.U. action can help/be
effective (or useful)
in the field/area/framework of
inter alia

In domeniul, aria/ cadrul
also: among other things, one of
the things is, such as, for
example, including – or consider
leaving out completely
printre altele
roll out, accept, approve
British English – Player
American English – state actor
(folosit prima oară în anii 80, în
S.U.A., în domeniul relațiilor
internaționale), niciodată în
Marea Britanie (player)

adopt
The E.U. Parliament welcomes
the success of various
international actors.

The mechanism of evacuation
and transfer of refugees (This
initiative will facilitate the
transfer of thousands of
vulnerable refugees to third
countries (…) An additional
evacuation of 131 refugees from
Libya to UNHCR's Emergency
Transit Mechanism in Niger is
planned for 23 December (…)

Actori statali
Mecanismul de transfer și
evacuare a refugiaților din Libia
– colocație inedită a doi termeni
tehnici asociați acțiunilor
îndreptate asupra unor ființe
umane
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E.U. Actorness in International
Affairs

participation/ involvement
Rolul, statutul de actor (statal) al
U.E. în domeniul Afacerilor
Internaționale
Actori statali
Acest cuvânt este o creație
extraordinară care reușește să
combine un substantiv de
pedigree dubios ... cu un sufix
care, în limba engleză, se aplică
numai adjectivelor și
participiilor, producând un
rezultat la fel de impenetrabil
precum ușor copilăresc.
(2016, p10)
'partenaires sociaux'
adesea traduse greșit în limba
engleză ca „parteneri sociali” în
loc de „ambele părți”
Funcționarii publici din Regatul
Unit utilizează expresia
„parteneri sociali” anterioară cu
înțelesul de soți și soții
"absorption capacity"
colocație inedită. Absorbția
numește o valoare în chimie iar
absorb refugees
de aici se extinde la capacitatea
unui stat membru de a absorbi
fondurile U.E. sau de a absorbi
... refugiați
abstract policy "spaces"
Este o fosilă a termenului
franțuzesc „espace” folosit în
anii 1970 și 1980 înainte ca
engleza să devină cea mai
populară limbă de lucru la
nivelul Comisiei Europene
Non-paper
documentul neoficial prezentat
the ‘non paper’ presented by the de Comisie
Commission
termen folosit prima oară de
O.N.U.
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Concluzie
În lingvistica modernă, termenul de jargon se referă la
cuvinte și expresii specifice unei anumite ocupații.
Reprezentanții unei profesii pot folosi jargonul pentru a numi
fenomene specifice, care nu au un corespondent în limbajul
general. S-au identificat și trăsăturile de bază ale jargonului:
jocul de cuvinte, propensitatea de a încălca standardele
lingvistice, dar și particularitățile de formare și evoluție a
jargonului bruxelez pe cele patru nivele identificate: la
momentul adoptării limbii engleze ca limbă de lucru a U.E.,
toată legislația, documentele produse de instituțiile uniunii au
fost traduse din limba franceză (acquis communautaire) și, de
asemenea, termeni cunoscuți sub denumirea de false friends au
fost preluați cu traducerea eronată, influențată de limba
maternă a vorbitorului; tenta locală/națională /europeană a
limbii de lucru – limba engleză vorbită de națiunile europene –
ajungându-se astfel la ceea ce azi se numește Euro-English, cu
o serie de deviații, care sunt de altfel încălcări ale standardelor
lingvistice, dar care nu reprezintă o barieră lingvistică în
comunicarea dintre reprezentanții statelor membre, ba chiar se
transformă în coduri de comunicare reciproc adoptate și,
desigur, prezența termenilor de proveniență juridică și cu
origine latină, dar și a termenilor aparținând registrului general
care au achiziționat pe parcurs un înțeles tehnic precum
accession, third country, sau vice-versa: termeni aparținând
jargonului tehnic ce achiziționează sensuri tehnice
suplimentare în contextul Bruxelles – absorption, the
mechanism of evacuation and transfer of refugees.
Cu siguranță, nu ar fi fără precedent ca o astfel de
evoluție lingvistică să obțină recunoaștere oficială, variațiile
anterioare ale limbii engleze fiind deja codificate și acceptate
pe scară largă. Primul dicționar de engleză americană,
Dicționarul Webster, a fost publicat în 1828, în timp ce
dicționarul Macquarie, considerat autoritate în limba engleză
australiană, a fost publicat în 1981.
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Precedentul și Brexit-ul fiind date, este posibilă o
viitoare codificare a variațiilor unice ale Euro-englezei, primii
pași fiind deja făcuți – numeroasele glosare de eurojargon și,
de ce nu, cele câteva variante de nume atribuite acestuia:
Eurobabble, Eurospeak, Euro English, Eurenglish, Brussels
jargon, E.U. jargon, Euro jargon, Eurenglish, Eurlish, E.U.
parlance bruxeleza.
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COLAJ DE STUDII ÎN FAVOAREA
CONCEPTULUI „INTELIGENȚA
EMOȚIONALĂ ÎN DOMENIUL ORDINII
PUBLICE ȘI SIGURANȚEI NAȚIONALE” –
PARTEA I
Comisar de poliție Ionela SABOU
Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Spre deosebire de inteligența cognitivă și de
personalitate, care sunt relativ stabile, inteligența emoțională
poate fi dezvoltată de-a lungul vieții, cel puțin așa susțin cele
mai multe cărți din acest domeniu.
Ea este alcătuită din trăsături dinamice, care pot fi puse
în valoare în funcție de situație. Astfel, piesele fundamentale
ale inteligenței emoționale, precum și structura sa globală se
pot îmbogăți prin pregătire, îndrumare și experiență. (Stein și
Book, 2003).
Prin acest articol și completările lui în numerele viitoare
ale Buletinului Documentar, ne propunem a surprinde date din
diferite studii cu referire la conceptul de inteligență
emoțională, realizate pe structuri polițienești sau militare, care
oferă repere specifice și concură, prin acestea, la o viziune mai
amplă asupra conceptului sau interferenței cu domeniul
aplicării legii, al ordinii publice, al siguranței naționale.
1. În studiul său de doctorat, în 2016, Eugenio
Gonzalez (doctor în management/leadership organizațional) la
Universitatea din Phoenix, Arizona, găsește corelații
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semnificative între inteligența emoțională și stresul la nivelul
leadershipului în munca de poliție. El a investigat ambele
concepte – Stresul și Inteligența emoțională (EQ) în domeniul
aplicării legii. Stresul este definit de Gonzales ca fiind
dezechilibrul determinat de cerințele și presiunile specifice
experimentării muncii de conducere a poliției și ca urmare a
conștientizării și asumării responsabilităților de conducere. EQ
este definită ca un alt tip de inteligență, care implică emoții în
scopul luării deciziilor constructive. Scopul acestui studiu
corelațional cantitativ a urmărit să arate dacă există o relație
între EQ-ul conducerii poliției și stresul pe care îl
experimentează, datorită responsabilităților de conducere. Era
de așteptat ca persoanele cu niveluri ridicate de EQ să fie mai
în măsură să facă față stresului, așadar ipoteza a fost
confirmată și în acest domeniu de aplicabilitate. El a folosit
testul pentru cotația emoțională Bar-On (EQ-i) 1997 pentru a
măsura EQ și testul Stress Survey (PSS)(Spielberger,
Westberry, Grier & Greenfield, 1981) pentru măsurarea
stresului.
Eşantionul cercetării include polițiștii dintr-o unitate de
poliţie din centrul statului Texas, care deserveşte o populaţie
mai mare de 100.000 locuitori. Participanții la studiu sunt cadre
din conducerea unităţii – în total 41 de ofițeri. Rezultatele au
arătat că EQ și stresul sunt invers proporționale, indicând că cei
cu niveluri ridicate de EQ suferă un stres mai mic (adică sunt
mai capabili să facă față stresului). Constatarea, de fapt, susţine
Gonzales, duce la necesitatea proiectării programelor de
formare a competențelor de Inteligență emoțională în domeniul
aplicării legii, creșterea nivelului Inteligenței emoționale
influenţând scăderea stresului.
În Introducerea studiului, Gonzales prezintă și alte
cercetări care îi susțin teoria, care sunt descrise în cele ce
urmează.
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Cercetările arată că profesia de aplicare a legii este una
din cele mai stresante ocupaţii ale societăţii (Waters & Ussery,
2007; Levenson, 2007; Kaur, Chodagiri &Reddi, 2013; Webb,
2010). Motivul are legătură cu multitudinea de provocări în
domeniul aplicării legii, provocări ale mediului intern
(organizaţional), cât și din surse externe (mediul social care
necesită aplicarea legii). Consecințele stresului includ atât
simptomele fizice, cât și pe cele emoționale, care pot avea
ca rezultat o multitudine de aspecte legate de sănătate.
Rosenbluh (2005); Webb (2010); Larned (2010); Woody
(2006) menționează: depresia, bolile de inimă, problemele de
somn, alcoolismul și probleme gastroenterologice. Hess și
Orthmann (2012) au identificat mai multe surse de stres
asociate cu profesia de aplicare a legii. Aceștia le-au clasificat
în patru categorii: stresorii care derivă din evenimentele
iminente de viaţă, stresorii care derivă din riscurile iminente ale
profesiei, stresorii administrativi și organizaționali și stresorii
datorați mediului de aplicare a legii care provin de la entități
precum publicul, sistemul de justiție penală, mass-media și
familia.
Mayer și Salovey (1997) au prezentat una dintre
primele definiții ale inteligenței emoționale (EQ) – ca fiind
abilitatea de a folosi emoțiile pentru a lua decizii constructive.
EQ ar putea ajuta personalul din domeniul de aplicare a legii să
facă faţă stresului pe care îl experimentează.
EQ capătă un sens organizațional (construct
organizaţional) care a fost legat de reducerea stresului,
îmbunătățirea performanțelor și reducerea „costurilor”
suplimentare cu personalul (concedii medicale, concedii fără
plată, absenteism, demisii etc. – Yu-Chi, 2011).
Mai multe studii – Satija & Khan, 2013; Singh &
Sharma, 2012; Nikolaou & Tsaousis, 2002 – arată că există
această relație inversă între EQ și stres, sugerând că persoanele
cu nivelurile ridicate de EQ sunt afectate mai puțin de stres sau
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sunt mai în măsură să mențină stresul la niveluri de autocontrol
(nivel tratabil).
Cercetările sugerează că indivizii aflați în poziții de
conducere tind să aibă niveluri mai ridicate ale EQ (Morehouse
2007; Goleman, 1995). Prezentul studiu s-a concentrat asupra
personalului de conducere din domeniul aplicării legii care se
presupune că ar avea niveluri mai ridicate ale EQ, investigând
dacă această categorie poate gestiona mai bine stresul.
Rezultatele acestui studiu pot contribui la înțelegerea
rolului EQ pentru leadership în ceea ce privește gestionarea
stresului.
H. Selye (1956) este iniţiatorul unei formule privind
conceptul teoretic de stres.
Potrivit lui Selye, stresul este orice eveniment fizic,
mental sau emoțional, orice solicitare care provoacă o
tensiune în corp. Lazarus și Folkman (1984) au caracterizat
stresul ca un tip de asociere între un individ și mediul său, prin
care individul își măsoară punctele forte și punctele slabe și
hotărăște cea mai bună abordare pentru a face față sau pentru
a răspunde unei situații exigente. Adică, un individ percepe o
sarcină și o măsoară, comparând-o cu resursele sale disponibile
pentru a o rezolva. Stresul este un construct complex și până în
acest moment cercetătorii nu au căzut de acord pentru o
definiție, de aceea stresul are o multitudine de definiții (Satija
& Khan, 2013).
Un aspect comun însă agreat de cercetători în domeniul
stresului este acela că stresul afectează capacitatea unei
persoane pentru a funcționa normal (Lazarus & Folkman,
1984; Satija & Khan, 2013).
În domeniul aplicării legii, stresul este necesar pentru
supraviețuire. Fiziologic, stresul declanșează mecanisme de
apărare în organism care ajută ofiţerii de poliție care se
confruntă cu pericolul (Larned, 2010). Cu toate acestea, o
cantitate mare de stres sau un timp prelungit de stres fizic și
mental la nivelul corpului pot conduce la probleme
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psihologice, abuz de substanțe, probleme de sănătate fizică,
depresie și chiar sinucidere (Larned, 2010).
Stresul poliției încadrează frustrări zilnice cu care
ofițerii de poliţie se confruntă potrivit cerinţelor implicite ale
muncii lor (Woody, 2006). Aplicarea legii se confruntă cu o
multitudine de factori de stres atât la locul de muncă, precum și
în afara postului (Hess & Orthmann, 2012). Stresul poliției
poate fi atribuit mai multor factori (interni şi eterni), întâlnind
formele de stres organizațional și stres operațional (Louw &
Viviers, 2010).
Abdollahi (2002) a prezentat trei categorii sau surse de
stres de poliție. Aceste categorii sunt: intrapersonal,
ocupațional și organizațional.
Stresul intrapersonal se referă la stresul datorat
factorilor de personalitate. Factorii de personalitate includ
constructe cum ar fi încrederea în sine și stimă de sine.
Cercetările arată că persoanele care nu au încredere în sine și
respect de sine experimentează mai mult stres (Abdollahi,
2002). Studiile arată că inversul este, de asemenea, adevărat, că
indivizii care au o înaltă încredere în sine și o înaltă stimă de
sine sunt mai capabili să facă faţă stresului sau să
experimenteze mai puţin stres (Abdollahi, 2002, Babatunde,
2013).
Stresul ocupațional se referă la stresul legat de locul de
muncă, așa cum ar fi expunerea în mod constant la situaţii
înfricoșătoare, scene de moarte, împuşcături, reacţii de
ostilitate ale publicului faţă de forţele de ordine ca rezultat în
urma efectului de manipulare al presei asupra opiniei publice
(Abdollahi, 2002).
Stresul organizațional se referă la stresul care este
rezultatul unor factori precum supervizare insuficientă (decizie
personală în totalitatea actelor profesionale), lipsa recunoașterii
pentru munca bine făcută și plata insuficientă (Abdollahi,
2002).
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Woody (2006) a identificat alte patru surse de stres în
munca de poliţie: deciziile discreționare luate în domeniu
(prerogative recunoscute de lege unor organe de stat de a lua
măsuri, fără a fi îngrădite în inițiativa lor), pericolele de a avea
de-a face cu criminali sau a-i condamna penal, neîncrederea
publicului și sprijinul minim al comunității și al organizației.
EQ poate fi privit ca o altă dimensiune a inteligenței, în
plus față de inteligență (IQ). EQ a fost pentru prima dată
prezentată în acest mod în anii 1990 de Mayer și Salovey.
Mayer și Salovey (1997) au caracterizat EQ ca fiind
capacitatea de a percepe cât mai corect emoţiile şi de a le
exprima, de a accesa şi genera emoţii facilitând gândirea şi
acţiunea, de a cunoaşte şi înţelege emoţiile şi a le regla
promovând creşterea intelectuală.
În esență, EQ poate fi definit ca folosirea emoțiilor
pentru a lua decizii constructive (Mayer & Salovey,
1997). Goleman (1995) a dezvoltat conceptul EQ cu cinci
dimensiuni din plan personal și social. Aceste dimensiuni sunt
„conștiința de sine, autoreglementarea, motivația, empatia și
competenţele sociale”.
Bar-On (1997) a descris EQ ca un complex de abilități,
noncognitive, esențiale pentru succesul unui individ atunci
când este expus la orice tip de solicitări și presiuni exterioare.
Mayer și Salovey (1997), Bar-On (1997) și Goleman (1995) au
sugerat că EQ este o abilitate care poate fi îmbunătățită prin a fi
mai conștienți de propriile emoții, mai ales în situații stresante.
EQ și stresul au constituit un subiect de discuție de
câteva decenii.
Și alte studii arată că există o corelație inversă între EQ
și stres (Oginska-Bulik, 2005; Nikolaou și Tsaousis, 2002;
Ramesar, Koortzen și Oosthuizen, 2009; Satija & Khan, 2013;
Singh & Sharma, 2012), adică persoanele cu EQ mai înalt
experimentează mai puțin stres comparativ cu acei indivizi cu
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EQ scăzut. Declarat diferit, indivizii cu un nivel superior EQ
obțin rezultate mai bune la manipularea situațiilor stresante.
Cercetările în domeniul EQ sugerează că dezvoltarea
EQ este crucială pentru succesul conducerii (Goleman, 1995;
Walter, Cole, & Humphrey, 2011).
Formulată diferit, concluzia altei cercetări sugerează că
EQ promovează eficacitatea conducerii sau că cei din posturile
de conducere au niveluri mai ridicate de EQ (Morehouse, 2007;
Goleman, 1995).
Scopul cercetării doctorale a lui Gonzales a fost de a
investiga dacă există o corelație între EQ–ul conducerii poliției
și stresul pe care îl au cadrele cu funcții de conducere ca
rezultat al responsabilităților de conducere.
Morehouse (2007) și Goleman (1995) reflectă că nu se
acordă importanța cuvenită inteligenței emoționale, selecția
personalului sau promovarea personalului este bazată decât în
mică parte pe EQ-ul angajatului, culturile organizaționale fiind
proiectate fără a acorda prea mare importanță acestei
dimensiuni. În plus, sugestiile precum că persoanele cu EQ mai
înalt pot fi în mod inerent atrase mai mult de pozițiile de
conducere și de faptul că anumite ocupații/profesii pot
promova în necunoștință de cauză personalul având în vedere
EQ (Morehouse, 2007; Goleman, 1995) conduc la
presupunerea că la nivelul conducerii Poliției sunt niveluri mai
ridicate de EQ iar aceste cadre pot face față mai bine stresului.
De asemenea, se așteaptă de la aceste cadre care ocupă funcții
de conducere să fie totodată lideri, manageri, formatori și
prietenii subofițerilor. Se așteaptă de la aceștia să demonstreze
capacitatea de a-i influența pe subordonați, de a-i determina să
participe la acțiuni periculoase, tocmai prin modul prin care ei
înșiși dovedesc că știu să gestioneze circumstanțele stresante.
Gonzales apelează și la alte cercetări pentru a sugera că
liderii eficienți posedă niveluri mai ridicate ale EQ (Malos,
2011; Morehouse, 2007; Goleman, 1995), liderii eficienți fiind
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aceia care sunt capabili să perceapă și să controleze propria lor
emoție și pe a altora, astfel încât să le permită să aibă mai
multe interacțiuni sociale pozitive, mai mult control de sine,
mai bune abilități de luare a deciziilor și au abilități
interpersonale mai mari. Cu privire la conducerea poliției,
aceste abilități pot fi folosite pentru a ghida și antrena
subordonații pentru acțiunile de risc, acțiuni la ordin, cât și
ulterior, pentru diminuarea efectelor stresului pe care
subordonații îl întâlnesc, prin maniera de a prelucra
evenimentele, de a realiza debriefingul după misiune etc.
Această abilitate interpersonală care include comunicarea,
empatia, atenția la celalalt, permite ofițerilor cu funcții de
conducere să motiveze personalul din subordine pentru
acțiunile lor speciale și totodată să observe, să descopere
motivele (psihologice) pentru care un ofițer nu îndeplinește
standardele profesionale și poate fi predispus la abateri
disciplinare, intervențiile pentru motivarea personalului fiind în
acest caz oportune și dezvoltând palierul încredere.
Organizațiile polițienești solicită lideri inteligenți din
punct de vedere emoțional, care sunt capabili să promoveze un
mediu de lucru robust pentru angajați, care nu este doar
productiv, ci este propice să mențină angajații să funcționeze în
condiții de stres ridicat (potrivit sarcinilor pe care le execută)
(Kiel et al., 2009; Goldman, 1995). Hawkins și Dulewicz
(2007) au constatat că, în poliție, EQ-ul unui lider este legat
pozitiv de performanța sa.
2. Corelația dintre Inteligența Emoțională și luarea
deciziilor este prezentată și de către Ricardo H. Miranda,
într-un studiu realizat la Universitatea Brandman, Irvine,
California, pe un eșantion constituit din ofițeri din poliția
militară. Acesta motivează, în introducerea studiului, că
acuzele de comportament neetic în rândul ofițerilor de poliție,
cum ar fi brutalitatea și abaterile de la proceduri specifice
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(Smith, 2009) au primit multă atenție în ultimii ani, în Statele
Unite. Recent, după moartea lui Michael Brown și a lui Eric
Garner în 2014 (*referințe în articolul Necesitatea dezvoltării
capacităţii emoţionale la personalul din structurile de ordine
publică, nr. 1/2017 al Buletinului Documentar I.S.O.P), socialmedia a ridicat aceste evenimente locale în atenția unei națiuni
(Grinberg, 2014). În ambele cazuri, ofițerii implicați nu au fost
acuzați de jurați, însă aceste decese și achitările ulterioare au
dat naștere la scandaluri și proteste în Statele Unite. Protestele
declanșate de uciderea lui Brown și a lui Garner au fost
alimentate ulterior și de percepția pe scară largă a brutalității și
nedreptății față de minorități (Centrul de știri al O.N.U., 2016).
Cu toate acestea, comportamentul neetic al ofițerilor de
poliție nu este doar o preocupare a cetățenilor din orașele
americane, dar și o preocupare a structurilor de armată
americană (Associated Press, 2012). În cadrul Armatei S.U.A.,
specialitatea ocupațională a poliției militare presupune
combinarea specialității unui soldat profesionist și a
specialității unui ofițer de poliție. Ca atare, este susceptibilă de
aceleași practici neetice în cursul îndeplinirii îndatoririlor,
obligațiilor și responsabilităților ca polițiști civili (exemple de
incidente în închisoarea Abu Ghraibîn Irak și Guantanamo Bay
– Centrul de detenție Cuba, a tratamentului controversat pentru
deținuți în Centrul pentru Justiție și Responsabilitate, 2014).
Ofițerii de poliție ai armatei, indiferent dacă își exercită
îndatoririle într-un teatru de operațiuni de luptă sau în cadrul
unităților de pe continentul american, au responsabilitatea de a
acționa în interesul cetățenilor și proprietăților, de a proteja
nevinovații și de a respecta drepturile acordate tuturor
cetățenilor prin Constituția Statelor Unite, așadar se așteaptă de
la aceștia decizii morale, să fie credibili și etici în orice
conjunctură, să respecte și să pună în aplicare legile pe care au
jurat să le respecte. Natura muncii de poliție determină
importanța înțelegerii impactului inteligenței emoționale (EQ)
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asupra personalului (Turner, 2009). Chiar dacă s-au încercat
studii și pe acest segment, cum ar fi cercetarea efectuată de
Melanye Smith (2009) la ofițerii de poliție civili, nu s-au
efectuat cercetări privind corelația dintre EQ și luarea deciziilor
în rândul poliției militare.
Ofițerii de poliție au o slujbă foarte exigentă, exercitând
autoritate legală, iar cazurile de abuz al autorității, chiar dacă
sunt izolate, atrag atenția asupra eticii și moralei. În calitate de
ofițeri ai legii, fie în comunitatea civilă sau militară, așteptările
asupra comportamentului lor se situează la un nivel mai ridicat
decât pentru majoritatea celorlalte profesii (Stephens, 1994).
Deși comportamentul poliției a fost examinat și
cercetat, cercetările de specialitate au vizat puține explorări
privind comportamentul etic și al corelației dintre EQ și
impactul său asupra integrității.
Într-o publicație lunară on-line pentru personalul din
domeniul aplicării legii, Martinelli (2007) a declarat că
militarii, la fel ca ofițerii de poliție, se supun la aceleași norme
de a-și trăi viața, atât cea profesională cât și cea personală, în
conformitate cu standardele superioare și așteptările din partea
instituției, fiind o onoare și totodată un privilegiu să fii angajat
ca militar sau ofițer de poliție, iar atașate la această onoare stau
aceste așteptări nescrise și sacrificii ale drepturilor individuale.
Înțelegerea reacțiilor emoționale ale omului implică EQ
și acest fapt poate îmbunătăți procesul de luare a deciziilor
(Carmeli & Josman, 2006). EQ se referă la modul în care
oamenii pot controla emoțiile și relațiile lor (Goleman,
Boyatzis, & McKee, 2013). EQ înseamnă a avea abilitățile de a
exprima sentimentele în mod corespunzător și eficient în
procesul de a-i sprijini pe alții să colaboreze către un obiectiv
comun (Goleman, 1998). Locotenent-colonelul Gerald
F.Sewell declară că armata americană are nevoie de „lideri
conștienți de propriile emoții și modul în care acestea afectează
pe cei din jurul lor, pe măsură ce ei se angajează zilnic în
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misiunile și sarcinile care le-au fost atribuite” (Sewell, 2009).
Cu cerințele actuale ale posibilelor stări de război, este
imperativ ca programele de dezvoltare a liderilor din armată să
includă toate fațetele conducerii, implicit să poată stabili o
relație de încredere cu militarii, să dezvolte lucrul în echipă și
să promoveze spiritul de corp de armată (Sewell, 2009).
Puține profesii au așteptări atât de ridicate de etică și de
valori, precum cele din domeniul aplicării legii, cu sarcini și
atribuții de apărare a drepturilor omului, a integrității vieții, de
protejare a societății. Integritatea se află în vârful listei de
virtuți așteptate de la ofițeri (Roufa, 2014). Lickona (2004) a
afirmat: „Integritatea aderă la principiul moral, fiind
credincioasă conștiinței morale, făcându-ne să ne păstrăm
cuvântul dat și ridicându-ne pentru ceea ce credem”. Poliția
militară a evoluat, de la înființarea sa în 1778, de la o unitate de
forță, la o unitate de poliție cu capacități sporite de comunicare,
cu un nivel sporit de încredere a forțelor în a pune în aplicare
legea și eficiență pe câmpul de luptă, recunoscută ca poliție – o
forță primordială în acest sistem integrat, ce se ocupă de
investigații, dând posibilitatea acțiunii decisive a armatei în
spațiul de operațiuni, pentru a atinge tactic, operațional și
strategic cele mai bune rezultate în medii complexe la nivel
mondial. (Școala de Poliție Militară a Statelor Militare, 2014)
3. Edward N. Drodge și Steven A. Murphy – în studiul
realizat în structurile poliției regale canadiene (Royal Canadian
Mounted Police) pornesc de la încadrarea teoretică a
conceptelor de leadership și rolul emoțiilor în leadership.
Teoria referitoare la conducere a fost concepută în mod
tradițional ca un proces rațional al acțiunilor sociale provenind
de la un lider ale cărui trăsături au fost considerate în mare
măsură responsabile de succesul sau eșecul organizației.
Referitor la rolul emoțiilor în leadership, a existat tendința de a
fi privite fie ca dimensiuni iraționale ale minții care
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interferează cu acțiunile raționale ale conducerii sau ca
psihocategorie logică subsumată inteligenței emoționale.
Autorii conceptualizează emoțiile holistic, ca un fenomen
întrupat, care nu mediază procesul social de conducere. Ei
discută despre leadershipul polițienesc ca un context
organizațional specific care formează și constrânge exprimarea
emoțională și sugerează dezvoltarea căilor inteligenței
emoționale pentru a ajuta acest segment al conducerii.
Leadershipul se numără printre cele mai cercetate și
dezbătute subiecte din cadrul științelor sociale (George, 2000).
Recent, organizațiile de poliție au reușit să fie îngrijorate de
atracția conducerii, reprezentând un subiect de discuție și de
cercetare (Adlam, 2001; Kobe, Reiter-Palmon, & Rickers,
2001).
În unele țări, precum Canada, de exemplu, exodul
liderilor de poliție, pensionările în masă, au determinat un
sentiment de urgență privind problema conducerii, planificării
și dezvoltării succesiunii. La un nivel practic, identificarea
răspunsului la întrebarea „Cine poate fi un bun lider în
poliție?” și definirea caracteristicilor eficace pentru conducerea
poliției rămân o provocare.
În acest articol, Edward N. Drodge și Steven A.Murphy
canalizează interesul față de conducerea poliției canadiene și
înțelegerea teoriei și cercetării contemporane pe tema
emoțiilor. Activitatea poliției oferă un context organizațional
interesant pentru exploatarea emoționalului, folosind mai multe
obiective teoretice, cum ar fi relația între raționalitate și
emoționalitate, construcția socială a emoțiilor și inteligența
emoțională.
În prima parte, autorii abordează subiectul emoțiilor în
legătură cu leadership-ul poliției, subliniază valorile muncii de
conducere și perspectiva cognitivă asupra emoțiilor. În
continuare, abordează munca de poliție ca un context specific
pentru socializarea emoțiilor și explorarea potențialului
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emoțional, al punctelor forte, cât și dificultățile asociate
inteligenței emoționale pentru dezvoltarea conducerii.
Examinarea lor în ceea ce privește emoțiile devine mult mai
critică, pe măsură ce se adâncesc în explorarea contextului de
leadership polițienesc. În cele din urmă, propun coachingul și
mentoratul ca fiind valoroase strategii de dezvoltare a
leadershipului și subliniază faptul că munca de conducere este
un proces emoțional și că abordarea specifică a acestui proces
ține de cultura organizațională, cultura în sens larg și tipul de
relații interpersonale care se stabilesc în organizațiile de tip
polițienesc. Drodge și Murphy descriu leadershipul ca o parte
inevitabilă a existenței noastre de zi cu zi. Avem lideri politici,
lideri culturali și lideri spirituali. În majoritatea organizațiilor,
liderul este descris prin emoții, cogniții, comportament, iar
termenul de conducere este încadrat de stil emoțional, decizie,
acțiune, context, internalizarea valorilor comunitare, valorilor
organizaționale și este definit de fuzionarea eticii individuale
cu morala comunității „ca mijloc de evoluție socială”.
Leadershipul este manifestat nu prin emoțiile pe care un lider le
afișează, nici prin inteligența lui academică, problema critică
fiind dată de preferințele sau valorile emoționale care stau la
baza gândirii și acțiunii liderilor. Înainte de această
conștientizare, emoțiile au fost tratate ca un accesoriu la
procesele raționale și comportamentale, iar în cele mai multe
teorii asupra conducerii persistă situarea emoțiilor în umbra
proceselor raționale. Trăsăturile emoționale sunt implicit
înțelese a fi mai puțin importante decât cele cognitive sau
comportamentale, ele fiind asociate cu trăsături care arată
vulnerabilitatea.
Conducerea cuprinde un repertoriu de comportamente,
trăsături, inteligență și valori (Kelloway & Barling, 2000). Se
întâmplă rar să vezi emoția în centrul unui model de conducere,
însă rolul emoțiilor în leadership pornește de la capacitatea
liderului de a-și motiva subalternii să se străduiască pentru a
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atinge obiectivele vizionare printr-un proces de influență
idealizată, motivație inspirațională, stimularea intelectuală și
considerarea (Bass, 1990). Emoțiile au o funcție motivațională
(Schwarz, 1990), care este evidentă în conducere. De exemplu,
un discurs cu patos ar putea energiza un grup de indivizi pentru
a realiza un lucru mult mai mare decât ar fi fost îndeplinit fără
efectele motivaționale ale emoțiilor. Una dintre cheile
conducerii este cunoașterea răspunsului la întrebarea „Ce tip de
comportament?” are o valoare maximă pentru ceilalți. Emoțiile
sunt un fundal al cognițiilor și comportamentului. Ele pot fi
dobândite, dezvoltate și manipulate. Există un acord pe scară
largă că emoțiile și gândirea sunt inseparabile (Ben-Ze'ev,
2000; Gigerenzer & Selten, 2001; Maturana, 1988). Emoţiile se
împletesc cu gândirea și comportamentul uman și cu siguranță
nu sunt o facultate umană mai puțin importantă sau servitoare a
raționalului. Cu toate acestea, ca un substrat pentru gândirea
umană și acțiune, emoțiile nu sunt neapărat conștiente. Adesea
gândim și acționăm fără conștientizarea emoțiilor, însă prin
participare la emoțiile noastre, ne putem modifica unele
cogniții și, prin urmare învățăm să transformăm lumea noastră
personală și socială. Aceasta este o trăsătură centrală a
inteligenței emoționale (Mayer & Salovey, 1997).
Studiul emoțiilor sugerează că există emoții de bază,
originare în corp, constituind o teorie naturală a emoțiilor,
împreună cu emoții secundare, constituite prin limbă și cultură.
Aceste emoții de bază sunt înrădăcinate în fiziologia creierului
(Ledoux, 1996) și sunt asociate cu procese fundamentale (de
exemplu, impulsuri) care se deosebesc de credințe, dorințe și
judecăți care decurg dintr-o istorie a interacțiunii
sociale(Johnson, 1987; Johnson-Laird & Oatley, 1992). Un alt
punct de vedere (Griffiths, 1997) sugerează că emoția pe
termen lung este înșelătoare, deoarece tratează trei tipuri
psihologice diferite (programul creierului, psihologia
evoluționistă și influențele sociale) ca și cum ar fi fost un
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construct unificat. Toate acestea ar sugera că subiectul
emoțiilor reprezintă o problemă complexă, concept nepotrivit
pentru studiu și utilitate în viața organizațională și că emoțiile
sunt disruptive, ilogice, părtinitoare, slabe și o abatere de la
ceea ce este văzut ca fiind inteligent (Putnam & Mumby,
1993). Stereotipul ce încadrează factorul rațional de luare a
deciziilor include o persoană care poate să-și lase deoparte
sentimentele personale (emoțiile) și să calculeze în mod calm
cel mai bun mod de acțiune pentru a rezolva problema sau a
beneficia de oportunitate. Este oarecum o vedere pietonală a
emoțiilor de care dorim să ne dispensăm pentru a demonstra
semnificația emoțiilor pentru evoluția literaturii despre
leadershipul polițienesc.
Conceptul de muncă emoțională (Hochschild, 1983)
este definit drept efortul necesar prefigurării de emoții pentru
obiectivele organizaționale (Putnam & Mumby, 1993), o
situație care poate crea o disonanță emoțională considerabilă.
În ciuda efortului necesar pentru o astfel de afișare emoțională,
care nu este de acord cu norma pentru exprimarea emoției, se
creează mai multă disonanță decât o falsă acceptabilă afișare
emoțională (Rafaeli & Sutton, 1987).
Expresiile emoționale pot deveni „repere într-o
organizație pe care membrii le tratează ca inevitabile și
imuabile” (Mumby &Putman, 1992, p. 473). Desigur, emoțiile
– a simți sau a le exprima – nu sunt necesare întotdeauna în
anumite contexte sociale care impun un anumit grad de control
emoțional.
Încercarea de a controla furia, tonul vocii sau
comportamentul, de exemplu, poate fi stresantă (Morry &
Feldman, 1996). Dar când devine obligație emoțională
instituționalizată cu norme deliberate care vizează deservirea
organizației, tensiunea dintre simțire și reprimare emoțională
poate avea consecințe negative (de exemplu, Richards & Gross,
2000).
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Ofițerii de poliție sunt puși în fața unor manifestări de
emoție cu intensitate ridicată, la care trebuie să răspundă cu
raționalitate detașată, ceea ce Ashforth și Humphrey (1995)
denumesc „prescripția emoțiilor”. Principiile de neutralitate,
obiectivitate și imparțialitate sunt considerate antecedente
necesare de profesionalism în instituția de poliție. Prescripția
emoțională pentru munca polițienească este înțeleasă tacit:
calm, neimplicare emoțională și evitarea conflictului. Aceasta
este o ipoteză a faptului că gândirea rațională poate exista întro stare pură, lipsită de conținut emoțional, ceva foarte apreciat
în munca polițienească, unde fraza „Spune-mi doar faptele…”
arată îndoiala și neîncrederea profundă în emoții și implică
prezumția că faptele sunt lipsite de culoare emoțională.
Desigur, accentul pe fapte este dictat de majoritatea cerințelor
legale care prevăd existența preponderenței probelor pentru
dispensarea dreptății. Faptele emoționale ale unui caz sunt
considerate valoroase doar în motivarea unor anumite
infracțiuni și într-adevăr, infracțiunile motivate de ură sunt
tratate sever de instanțele judecătorești din cauza implicării și
lipsei de autocontrol asupra facultăților umane iraționale
(Posner, 1999). Cu toate acestea, există dovezi substanțiale
(Stocker & Hegeman, 1996) precum că emoțiile sunt un aspect
al psihologiei umane care exercită o influență puternică peste o
serie de hotărâri și decizii etice, în ciuda răspândirii credinței
că astfel de judecăți și decizii sunt făcute într-o sferă ermetică
de raționalitate. A vorbi despre autocontrol asupra emoțiilor
presupune o dualitate a minții în care o parte logică și rațională
se luptă pentru a menține controlul asupra unor resurse mai
puțin raționale sau iraționale, o situație contestată și din ce în
ce mai contrazisă de cognitiviști. Personalul poliției este învățat
despre valoarea emoțiilor pozitive și negative, pentru a le folosi
în ajustarea interacțiunilor sociale potrivit scopurilor
profesionale. Rafaeli și Sutton (1991) au descris modul în care
anchetatorii sunt instruiți să interogheze suspecți, evidențiind
rolul pe care îl joacă emoțiile în această activitate polițienească
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importantă. Pentru a obține confesiuni de la suspecți, polițiștii
interogatori folosesc combinații de emoții pozitive și negative,
emoția ca o marfă cu o anumită valoare de schimb.
Anchetatorii, de obicei, trebuie să simuleze emoții, iar acest
lucru poate duce cu ușurință la o confuzie de rol și o
incapacitate de a identifica și de a experimenta propriile emoții.
Emoțiile de acest tip devin simple spectacole publice.
Este ironic faptul că personalul poliției este instruit
pentru a-și împiedica propriile emoții și există norme culturale
puternice menite să controleze acest lucru, în timp ce, pe de
altă parte, aceștia sunt instruiți să fie vigilenți cu privire la
emoționalitatea celorlalți, în special cea afișată de suspecți
criminali. Din nou, emoționalitatea este interpretată ca o
slăbiciune, ceva negativ care subminează o funcție înaltă.
Emoțiile sunt infantilizate în această viziune a lumii asupra
poliției.
În descrierea inteligenței emoționale (Mayer &
Salovey, 1997) se face referire la capacitatea unui individ de a
înțelege și de a-și gestiona propriile emoții și pe cele ale altora,
această noțiune fiind considerată un model de valoare pentru o
conducere eficientă. Emoțiile, ca abilități, au sens dacă
îmbunătățesc
procesele
cognitive
și
modelează
comportamentul (Forgas, 1992).
Un model al capacității emoționale are aplicabilitate
pentru dezvoltarea științei conducerii deoarece abordează
modul în care emoțiile sunt mediate social într-un context
organizațional. Cu toate acestea, prin țeserea inteligenței
emoționale în praxisul vieții organizaționale ca o „capacitate”,
există tentația de a promova plasticitatea inteligenței
emoționale (cf. Fineman, 2000). În schimb, în viziunea centrată
pe creier a emoțiilor (de exemplu, Ledoux, 1996) se sugerează
implacabilitate și rezistență la modelarea semnificativă.
Dezvoltarea inteligenței emoționale, în cea de-a doua privință,
ar implica o mai profundă autoexplorare, ce presupune a
188

înțelege cum viața emoțională a omului formează relaționări cu
ceilalți și cum îi influențează pe ceilalți propriul comportament.
Acest proces de autocunoaștere seamănă cu tipul de experiență
pe care cineva l-ar avea în terapie sau consiliere personală și
arată superficialitatea multor încercări organizatorice de
influențare a inteligenței emoționale. Psihoterapia și consilierea
oferă o oportunitate de a aduce ceea ce poate să fie parțial
realizat sau inconștient realizat în conștiință. O astfel de
creștere personală se referă la procesele care sunt în mare parte
legate de dezvoltarea conștiinței de sine, care servește drept
bază pentru luarea deciziilor personale, ajustarea
comportamentului și construirea relațiilor.
Cu toate acestea, eficacitatea terapeutică depinde de
dezvoltarea unei puternice alianțe de lucru (Bordin, 1979),
motivația clientului (Keithley, Samples & Strupp, 1980) și
obiective construite împreună (Locke & Latham, 1984).
Contextul organizațional nu oferă cu ușurință aceste
condiții pentru dezvoltarea inteligenței emoționale, în primul
rând din cauza problemei – lipsa de încredere. Există diferite
scopuri și priorități în joc, cum ar fi cariera individului și
aprecierea organizațională, care compromit încrederea și
angajamentul solicitate de indivizi să dezvolte inteligența
emoțională în serviciul organizației. Există, de asemenea,
ierarhii de putere implicite și explicite în organizații care
constrâng dezvoltarea și utilizarea inteligenței emoționale.
Terapia și consilierea permit condițiile de extindere a
potențialului individual într-o varietate de tărâmuri
neprevăzute. Interesul organizațional față de inteligența
emoțională are focalizare restrânsă care reduce lățimea și
adâncimea acestor posibilități individuale.
Cu toate acestea, coachingul și mentoratul, într-un
context organizațional, pot să ofere condiții de relație similare
consilierii personale.
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O altă modalitate de a construi inteligența emoțională
este dezvoltarea capacității de autoînțelegere și înțelegerea
celorlalți dintr-o anumită comunitate care are un anume sens al
orientării emoționale. (Drodge & Reid, 2000; Maturana, 1988).
Sensibilitatea față de emoțiile altora este esențială pentru a fi
un lider și produce o dinamică fundamentală în experiența
personală și comunitate (Putnam & Mumby, 1993). Orientarea
emoțională unei comunități este modelul definit din punct de
vedere cultural care se referă la reciprocitatea membrilor și
include credințe comune, valori, moduri de comunicare și
forme de acțiune.
Cu toate acestea, oamenii sunt adesea ignorați pentru
orientarea lor emoțională și, prin urmare, sunt uneori incapabili
să reflecteze asupra statusului emoției lor.
În ce măsură sunt ofițerii de poliție conștienți de
orientarea lor emoțională?
Cercetările recente sugerează că polițiștii au nevoie de
competențe emoționale pentru a lucra într-un context ambiguu,
încărcat de stres, în care lucrul productiv este din ce în ce mai
mult bazat pe echipă, legat de proiecte, orientat către
comunitate și continuă schimbare (George, 2000; Putnam &
Mumby, 1993). Conștientizarea emoțiilor și a conexiunilor
importante cu munca polițienească oferă modalități alternative
de proiectare a conducerii și dezvoltării poliției.
În culturile occidentale de poliție au apărut numeroase
schimbări care stimulează necesitatea unei mai bune înțelegeri
cu privire la rolul emoțiilor în segmentul de conducere. Poliția
bazată pe comunitate, permisivitatea accesului femeilor în
funcții de conducere superioare și alocarea forțelor de poliție în
misiuni de menținere a păcii și de instruire a poliției
internaționale, necesită o schimbare privind percepția emoțiilor
și a culturii emoționale, iar acest fapt trebuie înțeles pentru ca
organele de poliție să navigheze cu succes în aceste noi peisaje
polițienești.
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Teoria trăsăturilor emoționale oferă o perspectivă utilă
dar limitată în înțelegerea rolului emoțiilor în conducerea
poliției. Screeningul emoțional folosit la recrutarea organelor
de poliție încearcă să identifice trăsături emoționale stabile,
care sunt considerate adecvate pentru poliție, în același timp
respingând indivizi pe baza caracteristicilor emoționale
negative. Testul de personalitate este cel mai util în această
activitate de selecție. După cum sugerează dovezi recente
(Brothers, 1997), emoțiile nu sunt pur și simplu fenomene
intrapsihice, ci sunt și ele construite social și, prin urmare,
flexibile și supuse formării. Un studiu al poliției din Noua
Zeelandă (Howard, Tuffin, & Stephens, 2000) reflectă că
emoțiile sunt podoabe culturale în organizațiile de poliție, în
perspectiva subiectelor încărcate de emoție discutate liber și a
altora cu aură de tabu emoțional, deoarece există sancțiuni în
cultura poliției împotriva expresiei lor. În mod evident, teoria
trăsăturilor nu poate explica pe deplin influențele contextuale
care duc la o anumită tipologie acceptată. Practicile HR care
sunt eficiente în selectarea și promovarea celor mai buni lideri
polițiști sunt anulate în fața evoluției culturale a valorilor care
acționează și constrânge acești lideri să fie transformați. Munca
de poliție are loc într-un context emoțional, complex și
dinamic. Studiile, observațiile, focus-grupurile și interviurile de
profunzime pot oferi bogate descrieri ale acestei complexități
emoționale. În ciuda dificultăților situaționale și a rezultatului
specific emoțional, se pot identifica predispoziții emoționale
fundamentale, care sunt favorabile în activitatea de conducere a
poliției; mai mult decât atât, necesită a fi clarificat modul în
care anumite situații sociale și valori culturale inhibă sau
facilitează orientarea emoțională a acestor lideri. Premisa
fundamentală că emoțiile ocupă o poziție centrală, în
fenomenul de conducere în poliție, conduce la necesitatea
abordării acestora în activități de pregătire sau mentorat.
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