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CONSIDERAŢII PRIVIND IMPORTANŢA
ŞI ROLUL RECONSTITUIRII
ÎN CERCETAREA CRIMINALISTICĂ

Subcomisar de poliție Cătălin-Gabriel PUȚ-BUTOI
Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Definirea instituţiei juridice a reconstituirii
Criminalistica elaborează metode tactice şi mijloace
tehnico-ştiinţifice aplicabile în munca de prevenire, cercetare şi
descoperire a infracţiunilor, pentru stabilirea adevărului în
justiţie şi sancţionarea persoanelor care se fac vinovate de
încălcarea legilor statului.
Reconstituirea poate fi definită ca o activitate
procedurală şi de tactică criminalistică, ce constă în
reproducerea artificială a împrejurărilor în care a fost săvârşită
infracţiunea sau un alt fapt ce prezintă importanţă în cauză,
pentru a se stabili dacă fapta s-a comis ori putea fi comisă în
împrejurările date.1
Regulile tactice reprezintă suportul ştiinţific pe baza
căruia sunt realizate multe din activităţile de investigaţie sau
procedurale, cu o rezonanţă particulară în aflarea adevărului
1

Lazăr Cârjan – Compendiu de criminalistică, Editura Fundaţiei România
de Mâine, Bucureşti, 2005, pag. 324.
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(de exemplu, ascultarea învinuiţilor sau a inculpaţilor, a
persoanelor vătămate, a martorilor, efectuarea percheziţiilor,
reconstituirilor etc.).
Reglementarea reconstituirii în legislaţia procesual
penală actuală a fost determinată atât de necesitatea lărgirii
posibilităţilor de aflare a adevărului cu privire la faptele şi
împrejurările cauzei, cât şi de consfinţirea, prin lege, a unui
procedeu cu caracter probator întâlnit frecvent în activitatea
organelor judiciare.
Mijlocul de verificare a condiţiilor în care s-au produs
fapte şi împrejurări de fapt legate de infracţiunea săvârşită sau
de cei care au participat la comiterea faptei, într-o calitate sau
alta, îl constituie procedeul probator cunoscut sub numele de
reconstituire.
Potrivit art. 193 C. pr. pen., organul de urmărire penală
sau instanţa de judecată, dacă găseşte necesar pentru
verificarea şi precizarea unor date, poate să procedeze la
reconstituirea locului faptei, în întregime sau în parte, a
modului şi a condiţiilor în care a fost săvârşită fapta.
Datorită naturii sale, reconstituirea este determinată de
conţinutul unor probe care creează incertitudini asupra
veridicităţii lor, probe administrate anterior prin activităţi
tactice de cercetare în câmpul faptei, ascultare de persoane,
percheziţii, expertize etc. Deci, fără existenţa probelor care să
trezească nedumeriri în privinţa îndeplinirii sau perceperii unor
activităţi de către anumite persoane concrete, nu se poate vorbi
despre reconstituire. Această realitate însă nu ne îndreptăţeşte
să spunem că reconstituirea ar fi o activitate auxiliară în
procesul cercetării criminalistice. Existenţa ei depinde de
conţinutul unor probe, de altă natură, tot aşa cum, în unele
situaţii, declaraţiile anumitor martori depind de probele
7

materiale descoperite în câmpul faptei ori de conţinutul
declaraţiilor făptuitorului sau ale părţii vătămate. Totuşi, nu
spunem că luarea declaraţiilor martorilor ar fi o activitate
auxiliară faţă de alte activităţi tactice.
Aşadar, am putea afirma că reconstituirea, în întreaga
gamă a activităţilor tactice de cercetare criminalistică, este de
sine stătătoare şi se află cu acestea în raporturi de
interdependenţă, de influenţare reciprocă. Cum existenţa sa
depinde de conţinutul anumitor probe administrate prin alte
activităţi tactice, tot aşa unele activităţi tactice de altă natură
depind de rezultatele stabilite prin reconstituire.2
De obicei, reconstituirea se organizează în scopul
verificării anumitor probe, a unor versiuni elaborate de organul
judiciar în procesul cercetării, precum şi în vederea obţinerii de
probe noi.
Pentru verificarea probelor existente în dosarul cauzei,
organul judiciar organizează reconstituirea, dacă asupra
conţinutului lor are dubii sau ele se află în evidentă contradicţie
cu alte probe referitoare la acelaşi obiect şi, totodată, dacă se
pretează la asemenea mod de verificare. În funcţie de natura
activităţii, stării, împrejurării la care se referă proba asupra
căreia planează incertitudinea, verificarea se poate realiza fie
prin îndeplinirea anumitor activităţi, pentru a constata dacă ele
se pot efectua sau nu, fie prin perceperea unor fenomene,
activităţi, persoane, obiecte din zone de observaţie precis
determinate din câmpul faptei, în condiţii similare cu cele din
producerea lor în realitate. Prin reproducerea de activităţi în
2

Prof. univ. dr. Ion Mircea – Criminalistica, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 1998.
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câmpul faptei se verifică, de exemplu, posibilitatea escaladării
zidurilor, forţării cu anumite instrumente a uşilor sau a
geamurilor, ridicării şi transportării unor greutăţi, aplicării de
lovituri victimelor etc. Pentru verificarea posibilităţilor
perceperii vizuale, auditive, olfactive sau tactile în condiţii
similare de distanţă, luminozitate, unghi de observaţie, de
temperatură şi de vibraţie a aerului, încercările experimentale
se fac cu persoanele care au recepţionat fenomenul în cauză,
nemijlocit, la locul faptei, reproducându-se mişcările, acţiunile
sau zgomotele cu mijloacele utilizate la comiterea infracţiunii
sau cu altele asemănătoare. De asemenea, se mai poate verifica
posibilitatea creării unor urme, care, de obicei, prin activităţi de
felul celor confirmate de probe, ar fi trebuit să existe în câmpul
faptei.
În procesul experimental de reproducere a acestor
împrejurări se va insista, îndeosebi, asupra acelor aspecte care
nu au putut fi lămurite suficient în cursul cercetării câmpului
faptei sau în cursul ascultării martorilor şi a învinuiţilor.
Indiferent de felul reconstituirii, organele judiciare
trebuie să urmărească atent toate persoanele implicate, într-un
fel sau altul, în această activitate tactică, pentru a vedea în ce
măsură reproducerile experimentale sunt asemănătoare cu cele
de la locul faptei, pentru prevenirea unor activităţi vătămătoare
pentru persoanele participante şi în vederea observării
gesturilor şi a stărilor emoţionale ale persoanelor interesate în
cauză.
Ţinând seama de literatura de specialitate şi de practica
organelor judiciare, se pot identifica următoarele trăsături
caracteristice ale reconstituirii, care o deosebesc de alte
activităţi de urmărire penală şi de tactică criminalistică (cum ar
9

fi cercetarea în câmpul faptei, expertiza, prezentarea pentru
recunoaştere)3:
 în cadrul reconstituirii, organul judiciar percepe
nemijlocit fenomenele, acţiunile şi nu urmele acestora; obiectul
perceperii este fenomenul, experienţa şi rezultatele lor;
 în cursul reconstituirii se pot reproduce şi verifica
fapte, fenomene care nu lasă urme materiale (de exemplu, în
cazul reconstituirii efectuate în scopul verificării posibilităţilor
de a vedea sau de a auzi);
 la reconstituire, faptele, fenomenele examinate sunt
întotdeauna provocate artificial, de aceea ele sunt
asemănătoare, dar nu identice cu cele adevărate;
 reconstituirea este, de fapt, o experienţă, o încercare
de a stabili pe cale experimentală posibilităţile de existenţă a
faptelor ori fenomenelor.
Aspecte procesual penale
Prin reconstituire nu trebuie să se înţeleagă refacerea,
reproducerea câmpului infracţiunii.
Reamenajarea câmpului faptei este numai o activitate
pregătitoare a reconstituirii. În fapt, reamenajarea, refacerea
locului săvârşirii infracţiunii nu este obligatorie întotdeauna la
reconstituire. Sunt activităţi care, prin natura sau simplitatea
lor, se pot reproduce fără respectarea circumstanţelor săvârşirii
infracţiunii.4 Astfel, de exemplu, dacă se urmăreşte verificarea
deprinderilor inculpatului, necesare executării unei anumite
3

C. Aioniţoaie – Curs de tactică criminalistică, vol. II, Academia de Poliţie
,,Al.I. Cuza”, Bucureşti, 1977.
4
Prof. univ. dr. Ion Mircea – Criminalistica, Editura Lumina Lex,
București, 1998.
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activităţi, reproducerea se poate desfăşura şi în altă parte, nu
numai în locul unde a fost săvârşită infracţiunea.
Natura cauzelor şi împrejurărilor care pot reclama
efectuarea reconstituirii este extrem de variată. De aceea,
indicarea unor atare situaţii, fapte, împrejurări, nu poate avea
decât caracterul unei enumerări enunţiative.
Criteriul după care organele judiciare se pot călăuzi în
alegerea împrejurărilor ce ar putea forma obiectul unei
reconstituiri îl constituie natura circumstanţei, raportul în care
se află cu fapta săvârşită, necesitatea şi importanţa reproducerii
pe cale experimentală a unei anumite împrejurări.
Forţa probantă a reconstituirii
Ca modalitate de obţinere a unor noi date, de stabilire a
unor fapte şi împrejurări, în mod frecvent, prin reconstituire se
verifică posibilitatea obiectivă de producere a unui anumit fapt
într-un anumit mod (posibilitatea deschiderii unei încuietori, a
pătrunderii infractorului pe fereastră, a înlăturării unor
obstacole, deplasarea pe o anumită distanţă a unor obiecte
grele, modul de săvârşire a unor activităţi care reclamă
cunoştinţe de specialitate într-un anumit domeniu etc.).
În acelaşi sens se efectuează şi reconstituirea menită a
preciza modalităţile obiectiv posibile de realizare a activităţii
materiale prin care s-a săvârşit infracţiunea (de exemplu, dacă
față de cantitatea mare de bunuri sustrase, de greutatea
acestora, de situarea locului, de condiţiile de pază, se infirmă
posibilitatea sustragerii deodată şi de către o singură persoană,
se verifică o a doua variantă posibilă – participarea la
infracţiune şi a altor persoane, eventual cu concursul celor ce
asigură paza), după cum, alteori, se verifică dacă săvârşirea
unei anumite acţiuni se înscrie în mod necesar în comiterea
11

infracţiunii (dacă au fost în mod necesar reclamate de fapta
săvârşită, mai cu seamă atunci când unor astfel de situaţii,
într-un anumit stadiu al cercetării, nu li se găseşte o explicaţie
logică). De pildă, prezenţa, cu nimic justificată de împrejurările
comiterii infracţiunii, a unor urme de forţare, atunci când
obiectul asupra căruia s-a acţionat nu opunea nicio rezistenţă,
pentru a se verifica supoziţia încercării unei simulări.
De cele mai multe ori, prin astfel de experimente se
urmăreşte obţinerea unei explicaţii plauzibile cu privire la
urmele aflate în câmpul faptei şi la cele care, în mod necesar,
ar fi trebuit să se producă drept consecinţă a săvârşirii unor
anumite acţiuni.
Valoarea probatorie a reconstituirii este dată de măsura
în care ea se coroborează cu celelalte probe administrate în
cauză. Nu trebuie neglijat faptul că reconstituirea conduce la
descoperirea unor probe noi sau contribuie decisiv la reţinerea
ca probe concludente a unor simple indicii ori la înlăturarea
acestora ca fiind lipsite de valoare.5
Scopul şi importanţa reconstituirii
Explicaţia frecvenţei acestei activităţi în practica
organelor judiciare este dată de aportul însemnat pe care
reconstituirea îl poate aduce la justa soluţionare a celor mai
variate aspecte legate de infracţiune sau de făptuitorul acesteia.
În literatura de specialitate şi în practica judiciară se
admite în mod unanim că scopul reconstituirii îl reprezintă
verificarea şi ilustrarea probelor administrate în cursul
cercetării. Există discuţii privind posibilitatea ca, prin
5

Lazăr Cârjan – Compendiu de criminalistică, Editura Fundaţiei România
de Mâine, Bucureşti, 2005, pag. 325.
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reconstituire, să poată fi administrate probe noi în cauză.
Avându-se în vedere scopul reconstituirii, se poate aprecia că
prin aceasta se poate ajunge uneori şi la obţinerea de probe noi
în cauză.
Reconstituirea are drept scop:
a) Verificarea şi ilustrarea probelor administrate în cauză
Verificarea probelor poate fi realizată prin efectuarea
diverselor activităţi de urmărire penală, precum şi prin măsuri
operative, cum ar fi: ascultări de martori, învinuiţi sau
inculpaţi, confruntări, prezentări pentru recunoaştere, constatări
tehnico-ştiinţifice ori expertize, percheziţii, ridicări de obiecte
şi înscrisuri, investigaţii etc.
Sub acest aspect, reconstituirea constituie mijlocul ideal
de verificare şi precizare a declaraţiilor participanţilor în proces
– învinuit sau inculpat, martori, parte vătămată.
Dacă este adevărat că declaraţiile acestora pot fi
verificate şi prin mijlocirea altor activităţi (compararea
declaraţiei celui ce ridică suspiciuni cu declaraţiile celorlalţi
participanţi la infracţiune, cu declaraţiile martorilor, ale
martorilor între ele, confruntarea acestor persoane etc.), uneori,
folosirea unor astfel de procedee nu este posibilă (infracţiunea
nu a fost săvârşită în participaţie, fapta s-a petrecut în absenţa
martorilor etc.). În astfel de situaţii, reconstituirea reprezintă,
dacă nu singurul, atunci cel mai eficace mijloc ce oferă de
multe ori un rezultat de certitudine.
Pe calea reconstituirii pot fi verificate, precizate şi
întregite, în primul rând, declaraţiile martorilor. Reconstituirea
permite verificarea aptitudinilor subiective de percepţie:
vizuală, auditivă, olfactivă sau tactilă, în condiţii similare de
distanță, luminozitate etc., în contextul condiţiilor obiective în
care s-a petrecut fapta a cărei verificare se urmăreşte.
13

Tot astfel, prin mijlocirea reconstituirii se verifică
sinceritatea declaraţiilor învinuitului sau inculpatului, se
înlătură contradicţiile existente între declaraţiile învinuiţilor sau
inculpaţilor şi martorilor, după cum, tot prin intermediul acestei
activităţi se pot contracara fie încercările învinuiţilor sau
inculpaţilor, fie ale acestora şi martorilor, de a îndrepta
cercetarea pe o pistă falsă, prin punerea de acord în privinţa
unor declaraţii mincinoase.
Prin reconstituire pot fi verificate nu numai declaraţiile
martorilor, învinuiţilor sau inculpaţilor, ci şi probele materiale
administrate în dosarul cauzei.
Astfel, încercând verificarea posibilităţii creării ori
dispunerii într-un anumit mod a urmelor prin reconstituire, se
atestă nu numai declaraţiile învinuiţilor sau inculpaţilor din
care rezultă cum au procedat atunci când au săvârşit infracţiuni,
dar şi constatările făcute cu ocazia cercetării în câmpul faptei
ori concluziile constatării tehnico-ştiinţifice sau expertizei
referitoare la mecanismul de formare a urmelor descoperite.
b) Verificarea versiunilor elaborate pe parcursul cercetării
În acest caz, prin reconstituire nu se verifică o anumită
probă existentă în dosarul cauzei şi nici toate probele luate
împreună, ci se verifică presupunerile organului de urmărire
penală, formulate în baza probelor, iar uneori chiar explicaţiile
izvorâte din datele obţinute prin efectuarea diferitelor activităţi
de verificare sau prin efectuarea unor măsuri operative, atunci
când încă nu sunt administrate probe în cauză.
Din exemplul care urmează rezultă cum, prin
reconstituire, au fost verificate atât probele administrate în
cauză, cât şi versiunile elaborate în cursul cercetării.
14

Speţă
Într-o cauză privind un accident de circulaţie, cu ocazia
cercetării în câmpul faptei, au fost descoperite, pe lângă
cadavrul care prezenta multiple leziuni corporale, mai multe
urme lăsate de anvelopele unui autocamion şi ale unui tractor.
Fiind identificat, conducătorul auto de pe autocamion a
recunoscut că, în seara accidentului, după ce a consumat
băuturi alcoolice împreună cu victima, a hotărât să o transporte
cu autocamionul până în comuna în care locuia. În apropierea
pasajului de nivel, victima a deschis uşa cabinei pentru a vedea
dacă nu circulă vreun tren, timp în care a căzut şi a fost lovită
cu roata din spate.
După producerea accidentului, pentru ascunderea
urmelor acestuia, conducătorul auto a transportat victima într-o
lizieră de pe marginea drumului şi a încercat să întoarcă maşina
pentru a se înapoia în oraş. Întrucât drumul era îngust, când a
încercat să întoarcă autocamionul, a intrat cu roţile din spate în
şanţul de lângă drum, iar în cele din urmă, fără a fi ajutat de
cineva, a reuşit să scoată maşina şi a părăsit locul accidentului.
Despre urmele de tractor existente în locul respectiv, inculpatul
nu a dat niciun fel de explicaţii.
Pe baza celor constatate cu ocazia cercetării în câmpul
faptei, a declaraţiilor inculpatului, în cursul cercetărilor a fost
elaborată versiunea potrivit căreia făptuitorul nu putea să
scoată singur maşina din şanţ şi că a fost ajutat în această
acţiune, fapt atestat şi de urmele roţilor de tractor descoperite la
locul accidentului.
Pentru verificarea probelor administrate – constatările
făcute cu ocazia cercetării în câmpul faptei şi declaraţiile
inculpatului, precum şi a versiunii elaborate de către organul de
urmărire penală – a fost organizată reconstituirea.
15

La locul faptei, inculpatului i s-a pus la dispoziţie
autocamionul şi i s-a cerut să demonstreze cum a încercat să îl
întoarcă, cum a intrat în şanţ şi cum a reuşit să-l scoată de
acolo.
Inculpatul a încercat să întoarcă autocamionul, însă, din
cauza faptului că drumul era îngust, mărginit pe ambele părţi
de şanţuri, a intrat cu roţile din spate în şanţ şi, cu toate
eforturile depuse în urma mai multor încercări, nu a reuşit să-l
scoată. În cele din urmă, inculpatul a recunoscut că a fost ajutat
de un tractorist care lucra pe tarlaua din jur şi care, în schimbul
unei sume de bani, a venit cu tractorul, a remorcat
autocamionul şi l-a scos din şanţ, fără să cunoască ceva despre
accident. Făcându-se verificări, a fost identificat tractoristul
care a declarat că, în noaptea în care s-a produs accidentul, a
fost rugat de conducătorul auto respectiv să remorcheze
autocamionul pentru a-l scoate din şanţ, în schimbul acestui
sprijin primind o sumă de bani.
După cum rezultă din exemplul prezentat, cu ocazia
reconstituirii, nu numai că a fost verificată şi confirmată
versiunea de urmărire penală, potrivit căreia inculpatul a fost
ajutat de alte persoane să scoată autocamionul din şanţ, dar a
fost obţinută şi o probă nouă, respectiv declaraţia tractoristului
din care rezultă că în noaptea accidentului inculpatul a fost cu
maşina la locul unde, ulterior, s-a descoperit cadavrul victimei.
Importanţa reconstituirii rezidă în rolul pe care îl are
acest procedeu probator în conturarea elementelor constitutive
ale infracţiunii, în aflarea adevărului, datorită faptului că
elementele de probă îndoielnice sau simplele indicii pot, după
caz, să fie reţinute ca probe serioase sau înlăturate ca lipsite de
valoare. Importanţa sa trebuie privită, însă, în lumina
dispoziţiilor art. 63 Cod procedură penală, conform cărora
16

reconstituirii şi probelor, în general, nu li se poate atribui o
valoare mai dinainte stabilită, concluziile ce se desprind din
precizarea şi verificarea elementelor de fapt urmând să fie
apreciate în raport cu celelalte probe administrate în cauză.
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ROLUL CONSUMULUI DE SUBSTANŢE
MEDICAMENTOASE ÎN PRODUCEREA
ACCIDENTELOR DE CIRCULAŢIE

Comisar de poliție drd. farmacist Mihaela GHEORGHE
Comisar-șef de poliție drd. inginer chimist Elena GALAN
Inspectoratul General al Poliției Române –
Institutul de Criminalistică

Accidentele de circulaţie sunt probleme globale care
afectează toate sectoarele societăţii, având un impact major
asupra sănătăţii, economiei şi vieţii sociale a persoanelor
implicate, a familiilor acestora, a comunităţii din care fac parte.
În fiecare an, în Uniunea Europeană, accidentele rutiere
cauzează mai mult de 50.000 de decese şi peste 150.000 de
cazuri de invaliditate, ceea ce afectează, în consecinţă, viaţa a
peste 200.000 de familii (emoţional, economic şi prin procesele
civile sau penale). Pierderile economice provocate de
accidentele rutiere reprezintă 1-3% din PIB-ul fiecărei ţări
europene.
Până acum, accidentele rutiere nu au beneficiat de
suficientă atenţie la nivel naţional ori internaţional, din cauza
lipsei de informaţii referitoare la gravitatea consecinţelor
directe şi indirecte, a abordării lor fataliste şi a lipsei unor
abordări interdisciplinare.
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Uniunea
Europeană,
prin
Cartea
Albă
a
Transportatorilor, şi-a propus să reducă la jumătate numărul
victimelor din accidentele rutiere, în perioada 2000-2010. În
urma unui studiu realizat de Consiliul European pentru
Siguranţa Drumurilor cu privire la numărul de accidente rutiere
mortale, s-a constatat faptul că România ocupă unul dintre
primele locuri în Europa, alături de Lituania, Ungaria, Bulgaria
şi Estonia. Prin urmare, în România, siguranţa rutieră ar trebui
să devină o prioritate naţională, fiind necesară adoptarea unor
măsuri urgente care să reglementeze problematica prevenirii şi
combaterii accidentelor de circulaţie. În acest context,
programul partenerial „Stop accidentelor! Viaţa are
prioritate!”, având drept scop reducerea numărului accidentelor
de circulaţie mortale cu 5%.
Dintre cauzele accidentelor rutiere grave produse pe
drumurile publice în perioada 2013-2017, Raportul Poliției
Române pe anul 2017 privind siguranța rutieră a clasat pe
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primul loc nerespectarea regulilor de circulaţie de către pietoni
(21%), urmate de nerespectarea regimului de viteză (19%),
acestea fiind responsabile pentru producerea a 40% din
accidentele grave.
Consumul de substanţe medicamentoase poate influenţa
funcţiile fizice şi mentale ale conducătorilor auto aflaţi sub
tratament şi, astfel, poate contribui la producerea accidentelor
rutiere. Deşi cele mai multe informaţii existente în prezent se
referă la consumul de alcool şi droguri, în ultimii ani există un
interes tot mai mare în evaluarea rolului jucat de consumul de
medicamente în siguranţa circulaţiei. S-a constatat că 10% din
victimele accidentelor rutiere sunt sub medicaţie psihotropă.
Totuşi, spre deosebire de alcool, relaţia între medicaţie şi
abilităţile de conducere este extrem de complexă şi necesită
multe studii experimentale, farmacologice şi epidemiologice,
pentru elucidarea acestei probleme.
Din studiile experimentale realizate de-a lungul anilor
reiese că există zece clase de medicamente care, din cauza
proprietăţilor
farmacologice,
pot
afecta
capacităţile
psihomotorii: sedative, hipnotice, narcotice, antidepresive,
antihistaminice, anestezice, cardiovasculare, analgezice,
antiepileptice şi stimulante. Pentru multe medicamente din
aceste clase nu există studii epidemiologice care să pună în
evidenţă efectul lor asupra abilităţilor de conducere. Totuşi,
aceste medicamente, prin acţiunea pe care o exercită asupra
sistemului nervos central (SNC), pot influenţa direct
performanţele psihomotorii ale participanţilor în trafic sau pot
influenţa indirect abilităţile de conducere, prin diverse efecte
adverse ce pot apărea în timpul tratamentului.
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Aceste medicamente pot fi împărţite în două grupe, în
funcţie de modul de acţiune asupra SNC:
 deprimante ale SNC, care includ
tranchilizantele (benzodiazepine şi barbiturice),
narcotice (derivaţi de opiu, metadonă),
antidepresive, antihistaminice, care produc
predominant efecte de relaxare şi sedare.
 stimulante ale SNC, care includ medicamente de
tipul amfetaminelor, al căror efect principal constă în
stimularea transmisiilor la nivelul sinapselor. Deşi aceste două
categorii de medicamente au efecte neurochimice similare,
efectele lor asupra comportamentului diferă considerabil. Sunt
două clase total opuse de medicamente, care au o strânsă
legătură între ele, constituindu-se într-un cerc vicios:
stimulantele se iau pentru a rămâne treaz şi a avea performanţe
fizice şi psihice, iar deprimantele pentru a putea dormi după
aceea.
La nivelul populaţiei din România, un studiu al
Agenţiei Naţionale Antidrog identifică o prevalenţă de-a lungul
vieţii a consumului de tranchilizante, sedative şi antidepresive
de 15%, jumătate dintre respondenţi (7,9%) declarând că au
luat astfel de medicamente fără prescripţie medicală.
Uzul medicamentelor sedativ-hipnotice – tranchilizante
este extrem de răspândit, 15% din populaţia globului folosind
un sedativ cel puţin o dată pe an, cu sau fără prescripţie
medicală. Consumul de medicamente fără consimţământul
medicului înregistrează aproximativ jumătate din valorile
statistice obţinute pentru consumul pe bază de prescripţie
medicală.
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Comparativ cu bărbaţii, femeile consumă de
aproximativ două ori mai multe tranchilizante, sedative şi
antidepresive.

În timp ce unele persoane iau astfel de medicamente
pentru a uita de probleme (2,2%) sau pentru a se simţi mai
relaxaţi (3,3%), majoritatea apelează la ele pentru a se calma
(9,7%).
Conform unor studii experimentale farmacologice şi
epidemiologice, s-au pus în evidenţă efectele medicamentelor
şi influenţa acestora asupra abilităţilor de conducere a
autovehiculelor. Unele medicamente pot să producă deficienţe
majore, iar altele generează efecte minore sau pot chiar să
inducă îmbunătăţiri ale performanţei de conducere.
Acţiunea nefavorabilă a medicamentelor în cazul
conducătorilor auto se poate manifesta la niveluri diferite, cu
preponderenţă asupra sistemului nervos (de exemplu:
dezorientare, confuzie, depresie, reducerea atenţiei, vigilenţei şi
a reactivităţii reflexelor, cefalee, ameţeli, oboseală,
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somnolenţă, parestezii etc.) şi asupra ochiului (de exemplu:
tulburări de adaptare, vedere înceţoşată). Unele efecte se
manifestă la toate persoanele care le utilizează sau la
majoritatea lor, însă intensitatea şi frecvenţa lor au o mare
variabilitate.
Pentru alte medicamente, rezultanta nefavorabilă
conducerii autovehiculului este obţinută din cauza unor efecte
adverse sistemice sau a unora locale (de exemplu: picăturile
pentru ochi), care apar în procente variabile la persoanele
tratate, cu intensităţi şi durate diferite.
Efectele tuturor medicamentelor menţionate mai sus
sunt amplificate de consumul de alcool, el însuşi fiind un
deprimant recunoscut al sistemului nervos central.
Benzodiazepinele se numără printre cele mai prescrise
medicamente la nivel mondial. Ele sunt substanţe organice de
sinteză, care au comun nucleul diazepinic şi includ
1,4-benzodiazepinele, cum ar fi diazepam, oxazepam, precum
şi derivaţii cu grupe diazolo şi triazolo din care fac parte
alprazolamul, midazolamul, triazolamul.

În
funcţie
de
utilitatea
farmacoterapică,
benzodiazepinele pot fi: anxiolitice (diazepam, clordiazepoxid,
medazepam), hipnoinductoare (nitrazepam, flunitrazepam),
anticonvulsivante
(clonazepam,
clobazam,
diazepam,
clorzepat), miorelaxante (diazepam), inductoare ale anesteziei
(midazolam).
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Benzodiazepinele pot fi clasificate în trei categorii, în
funcţie de durata lor de acţiune:
 cu acţiune de scurtă durată (sub 10 ore) – oxazepam,
temazepam;
 cu acţiune intermediară (10–50 de ore) – lorazepam,
alprazolam;
 cu acţiune de lungă durată (>50 ore) – diazepam,
clordiazepoxid.
Benzodiazepinele de scurtă durată sunt prescrise pentru
efectele lor hipnotice: relaxare, calmare, eliberare din anxietate
şi frică. Pot avea şi efecte secundare, în funcţie de doza utilizată
şi de persoană: ameţeală, letargie, oboseală, confuzie, depresie,
vorbire încâlcită, vertij, agitaţie la doze medii, reflexe întârziate,
comportare ostilă, excentrică, euforie la doze mai mari.
Benzodiazepinele de lungă durată se prescriu pentru
efectele contra anxietăţii; se elimină încet din organism, iar
ingerarea unor doze multiple, o perioadă îndelungată, duce la
acumularea lor în ţesuturile adipoase. Simptomele suprasedării
apar după câteva zile şi pot include: confuzie, dezorientare,
slăbirea muşchilor, lipsa coordonării, vorbire încâlcită,
afectarea gândirii, memoriei şi judecăţii.
Efectele
hipnotic,
sedativ,
tranchilizant al benzodiazepinelor implică
mecanismele GABA-ergice din sistemul
nervos central. Studiile electrofiziologice
au arătat că benzodiazepinele facilitează
transmisia sinaptică GABA-ergică la
nivelul scoarţei cerebrale, hipocampului, hipotalamusului şi
măduvei spinării. Benzodiazepinele intensifică activitatea
transmiţătorului GABA şi încetinesc impulsurile nervoase în
întreg organismul.
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Benzodiazepinele pot avea diverse utilizări medicale,
dar predomină utilizarea lor ca sedative şi hipnotice. Mai sunt
folosite şi în tratamentul stresului posttraumatic, renunţarea la
alcool, spasme musculare, apoplexie, diminuarea efectului
renunţării la heroină, cocaină.
Benzodiazepinele prezintă un număr mare de efecte
fiziologice şi psihologice, care pot conduce la modificări
semnificative de comportament, cu efecte adverse asupra
abilităţilor de conducere: abilitate redusă de concentrare şi de
menţinere a atenţiei, timpi de reacţie întârziaţi, diminuarea
coordonării mână-ochi, deteriorare cognitivă – deteriorare care
este mai puternică decât cea produsă de alcool.
Consumul repetat de benzodiazepine produce toleranţă,
dependenţă psihică moderată, iar la doze mari se poate instala
dependenţa fizică. S-a avansat ideea că un consum prelungit de
sedative poate antrena tulburările de coordonare locomotorie
traduse prin mers ebrios, schimbări de personalitate, în special
în cazul benzodiazepinelor (diazepam, clordiazepoxid); de
asemenea, s-a demonstrat că benzodiazepinele alterează
memoria şi vigilenţa.
Pentru a demonstra influenţa medicaţiei cu
benzodiazepine asupra abilităţilor de conducere au fost
efectuate studii experimentale care includ teste psihometrice,
teste de conducere simulată a autovehiculului, teste de
conducere pe drum deschis/închis. Aceste teste includ
evaluarea unor parametri ca: timpul de reacţie asupra frânelor,
vigilenţa, coordonarea mână-ochi, abilităţi generale de
conducere, deviaţia laterală pe artere de circulaţie,
recunoaşterea umbrelor complexe, slalom, întoarcerea în trei
puncte, teste de parcare. Există date experimentale care
dovedesc că doze terapeutice de diazepam, flunitrazepam,
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flurazepam, nitrazepam, triazolam pot deteriora abilităţile de
conducere. Acestea se aplică în special benzodiazepinelor cu
acţiune de lungă durată, când testarea s-a realizat după câteva
ore de la ingerarea medicamentelor. Benzodiazepinele cu
acţiune de scurtă durată, cum ar fi oxazepam, lormetazepam,
temazepam, au efecte reduse sau nu influenţează deloc
abilităţile de conducere. Aceste efecte asupra capacităţilor
locomotorii şi asupra abilităţilor de conducere au fost
cuantificate ca fiind la fel de severe ca şi cele cauzate de
0,05g/100 ml etanol.
Barbituricele sunt derivaţi ai acidului barbituric, ureida
ciclică a acidului malonic sau ai acidului tiobarbituric. Pot fi
utilizate ca hipnotice, sedative, anticonvulsivante şi anestezice,
deşi ele sunt cunoscute mai mult ca ,,pilule de somn“.
Proprietăţile diferite ale barbituricelor depind de poziţia
grupărilor ataşate la nucleu. Studiind corelaţia între structură şi
proprietăţile farmacodinamice se poate observa că:
 activitatea farmacodinamică creşte când radicalii
introduşi la C5 sunt diferiţi între ei şi când conţin o dublă
legătură (alil, ciclohexenil etc.);
 prin substituirea hidrogenului din poziţia 1 sau 3 cu un
radical metil creşte acţiunea hipnotică şi scade durata de acţiune;
 substituirea atomului de oxigen din poziţia 2 cu un
atom de sulf imprimă proprietăţi anestezice şi acţiune de scurtă
durată.

Acid barbituric
(Maloniluree)

Barbital
(Veronal)

Fenobarbital
(Luminal)
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Pentobarbital
(Nembutal)

După durata lor de acţiune, barbituricele se grupează în
4 categorii:
 cu acţiune lentă (6-9 ore): barbital (Veronal),
fenobarbital (Luminal);
 cu acţiune medie (3-6 ore): amobarbital (Amital,
Dormital);
 cu acţiune scurtă (până la 3 ore): ciclobarbital
(Phanodorm);
 cu acţiune foarte scurtă (anestezice): tiopental
(Pentothal).
Efectul farmacodinamic principal al barbituricelor este
reprezentat de acţiunea lor depresivă asupra SNC, cu deosebire
la nivelul cortexului cerebral şi al substanţei reticulate.
Din punct de vedere farmacodinamic, următoarele
acţiuni prezintă importanţă clinică: hipnotică (provocarea unui
somn profund); sedativă (se produce la doze mici);
anticonvulsivantă (prezentată de unii barbiturici în doze
subhipnotice şi care stă la baza folosirii acestora în epilepsie);
anestezică.
Acţiunea toxică variază de la un tip de barbituric la
altul; cei mai activi sunt şi cei mai toxici. Barbituricele cu
durată scurtă de acţiune sunt mai toxici decât cei cu durată de
acţiune lungă. Datorită capacităţii lor foarte mici de a produce
depresia fatală a SNC, benzodiazepinele au înlocuit în mare
parte barbituricele ca agenţi sedativ-hipnotici.
În doze normale, barbituricele induc somnul şi
relaxarea, produc diminuarea anxietăţii, induc pierderea
inhibiţiilor şi creşterea încrederii în sine, încetinirea respiraţiei,
scăderea presiunii sângelui şi a pulsului. Somnul indus de
barbiturice seamănă cu cel fiziologic, atât subiectiv, cât şi
electroencefalografic.
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În doze masive, deprimă metabolismul oxidativ la
nivelul mitocondriilor, ce se traduce prin alterarea stării de
conştienţă, depresiunea centrilor respiratori şi vasomotorii.
Aceste alterări sunt reversibile. De asemenea, au ca efecte
secundare reacţii emoţionale neprevăzute, confuzie mentală,
afectarea raţionamentului, schimbări de atitudine.
Efectele mentale ale barbituricelor depind de doza luată.
În general, o persoană adoarme imediat după administrarea
dozei prescrise înainte de culcare, dar barbituricile rămân în
organism pentru o perioadă mai lungă de timp, iar efectele lor
sedative pot să dureze şi după inducerea somnului. Conducerea
unui autovehicul, precum şi alte activităţi care necesită
coordonarea musculară, pot fi afectate şi la o zi după
administrarea unei singure doze. Ele pot influenţa abilitatea
conducătorilor auto de a gândi raţional, diminuând
discernământul. Alcoolul potenţează acţiunea barbituricelor;
ingerat concomitent cu ele poate conduce la comă.
Antihistaminicele sunt, în general, prescrise pentru
tratarea alergiilor. Ele blochează complet sau în parte acţiunile
histaminei, substanţă eliberată în inflamaţii şi reacţii alergice.
Histamina acţionează asupra a două tipuri de receptori
histaminergici (H1 şi H2). Corespunzător celor două tipuri de
receptori histaminergici există două tipuri de antihistamine H1
şi H2. Antihistaminele H1 se folosesc în tratamentul afecţiunilor
alergice şi sunt clasificate din punct de vedere cronologic în:
1. Antihistaminice de generaţia I –
au efecte sedative şi pot influenţa
capacităţile
cognitive,
psihice
şi
locomotorii. Aceste efecte rezultă din
influenţa pe care o au asupra funcţiilor
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nervoase centrale. Ele pot fi clasificate în funcţie de structura
chimică în: etilendiamine, etanolamine, alchilamine,
imidazoline, fenotiazine, piperazine şi piperidine.
2. Antihistaminice de generaţia II – acţionează asupra
receptorilor periferici, nu trec prin bariera hematoencefalică şi
nu prezintă efecte de sedare.
Somnolenţa, senzaţia de oboseală, potenţarea efectului
deprimant central al băuturilor alcoolice şi al medicamentelor
tranchilizante apar ca reacţii adverse în cazul antihistaminelor
din prima generaţie. Rareori, la anumite persoane,
antihistaminicele provoacă nelinişte, nervozitate, insomnie,
tremor.
Studiile experimentale existente arată că această clasă
de medicamente constituie rareori cauza producerii unor
accidente de circulaţie.
Antidepresivele sunt prescrise pentru a trata depresiile,
fobiile, tulburările obsesiv-compulsive. Ele pot fi clasificate în
antidepresive triciclice, inhibitori ai monoaminoxidazei,
(IMAO) şi inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (SSRI) şi
ai noradrenalinei (NRI). Antidepresivele nu determină
dependenţă. Efectele lor terapeutice se instalează în timp scurt,
dar pot fi resimţite şi după o perioadă mai lungă de timp
(10 zile) de la ingerarea unor doze normale. Deşi anumite
studii afirmă că antidepresivele pot afecta performanţele în
cazul persoanelor sănătoase, după o săptămână de tratament, se
constată că performanţele se îmbunătăţesc ca rezultat a
reducerii simptomelor depresive. Există puţine studii
experimentale care să evalueze efectele antidepresivelor asupra
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capacităţilor locomotorii. Efectele secundare ale acestora, cum
ar fi tulburările de vedere, stările de ameţeală, starea de
somnolenţă pe timpul zilei, nervozitatea şi insomnia pot afecta
abilităţile de conducere ale conducătorilor auto.
Alte medicamente
Medicamentele utilizate în tratamentul răcelii şi al
gripei au efecte adverse asupra conducătorilor auto. Trei din
patru siropuri împotriva tusei conţin codeină, o substanţă care
produce somnolenţa, iar unele dintre aceste siropuri conţin
chiar 14% alcool, cantitate suficientă pentru un alcool-test
pozitiv. De asemenea, alte medicamente ca antialgicele,
anticonvulsivantele, trebuie evitate de către conducătorii auto.
O altă cauză importantă în producerea accidentelor
rutiere este reprezentată de asocierea dintre diferite tipuri de
medicamente, asociere care poate să determine apariţia unor
tulburări de vigilenţă, somnolenţă, tulburări ale stării de atenţie,
concentrare, lipsă de coordonare în mişcări.
Specialiştii în patologia somnului au evaluat riscurile
adormirii la volan, legate de luarea anumitor somnifere şi a
unor tranchilizante, ajungând la concluzia că ,,zece la sută
dintre răniţii sau morţii în accidentele rutiere se aflau sub
efectul unui preparat psihotrop”, iar ,,riscul producerii unor
accidente este mărit de două până la cinci ori în urma
consumului de substanţe sedative, tranchilizantele pe bază de
benzodiazepine fiind cel mai adesea incriminate.”
Pe baza datelor de mai sus, se constată că ar fi deosebit
de util ca în fişele conducătorilor auto să se consemneze orice
stare patologică ce ar putea determina somnolenţă, precum şi
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orice tratament cronic medicamentos care influenţează
abilităţile şi comportamentul conducătorilor auto.
Studiile de laborator au evidenţiat că benzodiazepinele,
antihistaminicele şi antidepresivele diminuează abilităţile de
conducere, în timp ce stimulantele le intensifică, însă utilizarea
lor pe perioadă îndelungată creşte probabilitatea implicării în
accidente rutiere. De asemenea, stimulantele pot crea
dependenţă, iar retragerea lor poate intensifica riscul de
implicare în accidente.
Pentru o informare cât mai corectă a conducătorilor
auto asupra producerii accidentelor de circulaţie în urma
consumului de substanţe medicamentoase (benzodiadiazepine,
barbiturice, antidepresive etc.), trebuie să existe o strânsă
colaborare între Ministerul Sănătăţii, Poliţia Română şi
mass-media, atât prin presa scrisă, cât şi cea vizuală. Prin
publicarea de articole, reportaje, dezbateri, aceste instituţii
trebuie să atragă atenţia asupra efectelor nocive şi asupra
consecinţelor care pot să apară din cauza consumului de
medicamente sedativ-hionotice-tranchilizante.
Conform Consiliului Internaţional privind Alcoolul,
Medicamentele şi Siguranţa Traficului (ICADTS),
autorităţile trebuie să implementeze sisteme de avertizare
vizibile şi precise pe ambalajele de medicamente, în
conformitate cu efectele cunoscute ale medicamentelor asupra
abilităţilor de a conduce.
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RELAŢIA MICROURMĂ/ÎNTREG STABILITĂ
PRIN METODE SPECTROMETRICE MODERNE
ŞI FORMULAREA CONCLUZIEI EXPERTIZELOR
FIZICO-CHIMICE CRIMINALISTICE

Comisar-șef de poliție dr. ing. chimist Maria Georgeta STOIAN
Comisar-șef de poliție drd. ing. chimist Elena GALAN
Inspectoratul General al Poliției Române –
Institutul de Criminalistică

Rezumat
Procesele, atât cele penale, cât şi cele civile, au ca scop
stabilirea adevărului judiciar, respectiv împrejurările în care
s-au produs infracţiunile şi persoanele implicate, şi aceasta
presupune aproape întotdeauna identificarea persoanelor şi a
obiectelor. O metodă universală de stabilire a adevărului în
procesul cunoaşterii judiciare o reprezintă identificarea
criminalistică, iar principalul mijloc de probă ştiinţific este
raportul criminalistic de expertiză.
Criminalistica este ştiinţa multidisciplinară care
realizează investigarea tehnico-ştiinţifică a locului faptei, în
scopul administrării probelor necesare aflării adevărului în
procesul judiciar. Chimia judiciară efectuează analize
calitative şi cantitative cu cea mai mare diversitate dintre toate
disciplinele criminalisticii, asupra diverselor substanţe chimice
găsite pe persoane, pe diverse obiecte sau în soluţii. Chimiştii
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criminalişti analizează droguri, vopsea, sticlă, explozivi,
reziduuri de la incendii şi explozii, factori suplimentari ai
împuşcăturii, fibre, cerneluri, polimeri, sol, produse petroliere
etc. Chimia judiciară este chimia analitică aplicată, dar
unicitatea ei derivă din aceleaşi considerente care definesc
criminalistica drept o disciplină distinctă: iscusinţa, arta şi
ştiinţa comparării. Chimia analitică clasică realizează analize
calitative şi cantitative, dar chimia judiciară se caracterizează
în principal prin analizele comparative.
Rezultatul final al muncii unui criminalist, raportul de
expertiză, influenţează întotdeauna în mod direct destinul unor
anumite persoane. Aceasta este o responsabilitate foarte
importantă, care determină modul de gândire şi de acţiune în
chimia judiciară, ca şi în celelalte discipline ale criminalisticii.
Concluzia raportului de expertiză trebuie să fie precisă, clară
şi accesibilă, explicită şi să nu poată da naştere la interpretări.
Sub aspectul gradelor de certitudine, se disting concluziile
categorice (certe), concluziile de probabilitate şi concluziile de
imposibilitate a rezolvării problemei.
Deoarece în ultimii ani, prin evoluţia extrem de rapidă
a ştiinţei, au fost dezvoltate noi tehnologii, foarte puternice şi
performante, care furnizează experţilor criminalişti
capabilităţi analitice inimaginabile în urmă cu câţiva ani,
aceştia trebuie să urmărească pe parcursul cercetării la faţa
locului nu numai probele relativ mari, ci mai ales microurmele
invizibile cu ochiul liber în lumină normală, care pot aduce
contribuţii importante la soluţionarea cazurilor.
În acest articol vom prezenta aportul deosebit al
câtorva dintre metodele spectrometrice utilizate în abordarea
cazuisticii întâlnite în laboratoarele de chimie judiciară ale
Institutului de Criminalistică, contribuţia adusă de acestea în
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stabilirea relaţiei microurmă/întreg, pentru rezolvarea unor
cazuri ce au presupus analiza de microurme, precum şi modul
de formulare a concluziilor rapoartelor de expertiză fizicochimică.
Cuvinte-cheie: chimia judiciară, concluzii categorice
(certe), concluzii de probabilitate şi concluzii de imposibilitate
a rezolvării problemei, metode spectrometrice, caracterizarea
probelor judiciare.
I. Introducere
Procesele, atât cele penale, cât şi cele civile, au ca scop
stabilirea adevărului judiciar, acel adevăr care se desprinde
după administrarea corectă a probelor. Potrivit art. 94 şi art. 95
din Codul de Procedură Penală, mijloacele materiale de probă
sau probele materiale sunt acele obiecte care conţin sau poartă
o urmă a faptei săvârşite sau care pot servi la aflarea
adevărului, precum şi obiectele care reprezintă mijloace de
săvârşire a infracţiunii, ori obiecte care sunt produsul acesteia.
Criminalistica (Forensic Science, Forensics) este ştiinţa
multidisciplinară care elaborează mijloace şi metode tehnicoştiinţifice, precum şi procedee tactice destinate descoperirii,
fixării, ridicării, examinării şi interpretării probelor judiciare,
efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice şi expertizelor
criminalistice, în scopul prevenirii şi descoperirii infracţiunilor,
identificării făptuitorilor şi administrării probelor necesare
aflării adevărului în procesul judiciar.
Cuvântul „forensic” îşi are originea în cuvântul latin
„forum”, care, în vremea elenilor şi romanilor, era locul public
în care erau discutate şi judecate diferitele infracţiuni şi
comportamentele suspecţilor implicaţi, în final fiind dat
verdictul vinovăţiei sau nevinovăţiei. Atât persoana acuzată,
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cât şi acuzatorul, susţineau un discurs, argumentându-şi fiecare
povestea din punctul lui de vedere. Persoana cu cea mai bună
argumentare, cu cele mai iscusite abilităţi era învingătoare.
Aceasta este sursa celor două înţelesuri moderne ale cuvântului
„forensic” – atât ca formă a dovezilor legale, cât şi ca formă a
prezentării în public a argumentelor ştiinţifice.
Criminalistica este indisolubil legată de diferite domenii
ale ştiinţei care sunt utilizate atât în cercetarea la faţa locului,
cât şi în procesul determinării circumstanţelor în care s-au
produs diferite infracţiuni şi furnizării probelor necesare aflării
adevărului în procesul judiciar. Principalele ştiinţe utilizate în
criminalistică sunt biologia, chimia şi medicina, dar sunt, de
asemenea, utilizate fizica, matematica, ştiinţa computerelor
(IT), antropologia, geologia şi psihologia.
Chimia judiciară (Forensic Chemistry) se află la
intersecţia ştiinţei cu legea, fiind o disciplină aparte doar prin
aplicabilitatea la sistemul judiciar. Chimia judiciară este chimia
analitică aplicată, dar unicitatea ei derivă din aceleaşi
considerente care definesc criminalistica drept o disciplină
distinctă: iscusinţa, arta şi ştiinţa comparării. Chimia analitică
clasică realizează analize calitative şi cantitative, dar chimia
judiciară se caracterizează în principal prin analizele
comparative.
Chimia judiciară efectuează analize calitative şi
cantitative cu cea mai mare diversitate dintre toate disciplinele
criminalisticii, asupra diverselor substanţe chimice găsite pe
persoane, pe diverse obiecte sau în soluţii. Probele se obţin din
diverse obiecte şi adesea conţin doar cantităţi foarte mici de
substanţe chimice. Chimiştii criminalişti analizează droguri,
vopsea, metale, sticlă, explozivi, reziduuri de la incendii şi
explozii, urme secundare ale împuşcăturii, fibre, cerneluri,
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polimeri, sol, produse petroliere etc., iar informaţiile pe care le
oferă constituie puncte de plecare în vederea determinării
cauzelor şi circumstanţelor în care s-au produs diverse
evenimente, identificării obiectelor implicate în săvârşirea
diverselor infracţiuni şi a persoanelor vinovate.
Concluzia la care se ajunge într-un raport criminalistic
de expertiză poate fi considerată ca fiind un adevăr ştiinţific.
Adevărul criminalistic are mai multe grade de certitudine. Sub
acest aspect, se disting concluziile categorice (certe),
concluziile de probabilitate şi concluziile de imposibilitate în
rezolvarea problemei. Fiecare dintre acestea au caracter
ştiinţific şi niciuna dintre ele nu trebuie minimalizată sau
neglijată.
Concluzia certă – pozitivă sau negativă – este fără
echivoc şi răspunde categoric la problema identităţii. În chimia
judiciară, diversitatea echipamentelor facilitează obţinerea unor
concluzii certe, dar de cele mai multe ori, prin efectuarea unui
număr mai mare de determinări asupra unei singure probe. Pe
de altă parte, analiza de microurme presupune o mai mare
atenţie în aprecierea rezultatelor examinării comparative şi
interpretarea acestora, deoarece la nivelul microurmelor nu se
păstrează sau nu pot fi întotdeauna scoase în evidenţă
caracteristicile individualizante şi, ca urmare nu pot fi
identificate fără echivoc, experienţa chimistului fiind cea care
atribuie sau nu microurma întregului.
Concluzia de probabilitate afirmă o posibilitate
generală, dar o situează în apropierea certitudinii, fiind doar
consecinţa unor factori limitanţi, rezultând din natura şi
volumul materialelor supuse examinării, din lipsa unor
caracteristici cu valoare identificatoare ridicată sau din stadiul
cunoştinţelor tehnice, şi nicidecum ca urmare a nesiguranţei
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expertului. Concluziile probabile, bazate pe date obiective şi
coroborate cu alte mijloace de probă, permit stabilirea
adevărului în procesul penal.
Caracterul uneori probabil al concluziilor expertizelor
fizico-chimice este consecinţa unor factori obiectivi, cum ar fi
lipsa unor metode şi tehnici adecvate de cercetare, limitele
impuse de echipamentele utilizate, volumul redus al
materialului prezentat pentru examinare etc., precum şi condiţii
improprii efectuării cercetării la faţa locului.
Când matricea în care există analitul de identificat este
complexă şi uşor modificabilă sub impactul mediului sau al
altor factori, este recomandat ca rezultatele măsurătorilor să nu
mai fie însoţite de intervale de incertitudine, întrucât
concluziile formulate de expert (analist) pot fi „neconcludente”
(spre exemplu, în cazul solurilor, pigmenţilor anorganici etc.).
În aceste cazuri este mai potrivit ca rezultatele cantitative să
fie exprimate în termeni de „majoritar”, „minoritar” şi
„urme”. Această recomandare este pertinentă şi pentru
cazurile în care pentru stabilirea sursei de provenienţă a unei
probe, analiţii existenţi sunt, din punct de vedere cantitativ, la
nivel de microurme comparativ cu întregul din care se
presupune că proba provine (de exemplu, în cazul
comparaţiilor microurmă-întreg).
Concluzia de imposibilitate se impune atunci când
materialul-litigiu este impropriu examinării, când nu este
posibilă procurarea unui material de comparaţie adecvat sau
corpul delict a suferit modificări esenţiale din momentul
ridicării, când urmele nu oferă elemente cu valoare
identificatoare, când proba de analizat este la nivel de
microurmă sau nu există dotarea necesară prelucrării adecvate
a probelor.
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Astfel, prin metodele utilizate în laboratoarele de
chimie judiciară ale Institutului de Criminalistică:
 se identifică substanțe organice sau anorganice:
substanțe organice volatile în cazul incendiilor, pesticide,
substanțe toxice, substanțe explozive, benzodiazepine, metale,
amestecuri pirotehnice;
 se determină caracteristici ale diferențelor
materiale: indici de refracție pentru sticlă, caracteristici de
distilare pentru produsele petroliere, concentrații alcoolice,
conținuturi de zaharuri și coloranți sintetici pentru băuturi
alcoolice, compoziția fibroasă pentru hârtie;
 se analizează comparativ anumite caracteristici ale
materialelor: culoarea fibrelor textile, natura materialelor
scripturale, compoziția produselor petroliere.
Metodele instrumentale de identificare, numite generic
spectrometrice, sunt direct legate de natura compuşilor de
analizat, cele mai utilizate fiind: spectrometria de absorbţie
moleculară în infraroşu (IR), spectrometria de absorbţie
moleculară în vizibil şi ultraviolet (UV-Viz), spectrometria de
masă (MS) şi spectrometria de raze X (fluorescenţa de raze X
şi analiza prin microscopie electronică).
II. Materiale şi metode
a) Spectrometria FT-IR cuplată cu microscop. Institutul
de Criminalistică are în dotare un spectrometru FTIR-Tensor
27, cu Golden Gate, cu microscop în infraroşu tip Hyperion
2000, prevăzut cu un dispozitiv Micro-ATR-20x, analizele
efectuându-se în mod uzual în domeniul de frecvenţă 4000-400
cm-1 sau 2000-600 cm–1, cu rezoluţia 4 cm-1.
39

b) Microspectrofotometrie UV-Vis. Institutul de
Criminalistică are în dotare un microspectrofotometru UV-Vis
QDI 1000 Craig Technologies, domeniul 350-850 nm.
c1) Spectrometria de fluorescenţă cu raze X. Institutul
de Criminalistică are în dotare un spectrometru de fluorescenţă
cu raze X tip Eagle III cu detector de Si-Li.
c2) Microscopia electronică cu baleiaj cu spectrometru
de raze X cu energie dispersivă (SEM/EDS). De câţiva ani,
microscopul electronic cu baleiaj a fost un instrument
indispensabil pentru investigarea criminalistică, aducând
lumină asupra unor probe foarte puţin vizibile sau invizibile
prin comparare de imagini şi analiză prin spectrometrie de raze
X. Institutul de Criminalistică are în dotare un microscop
electronic cu baleiaj cu două spectrometre (EDS şi WDS) tip
Jeol JSM-6480 LV.
Aceste instrumente analitice deosebit de valoroase, din
dotarea Institutului de Criminalistică, sunt utilizate de chimiştii
criminalişti pentru analiza unei game foarte variate de probe
judiciare trimise spre expertizare într-o diversitate de cauze
penale. Aportul fiecărui instrument în stabilirea relaţiei
microurmă/întreg şi în formularea concluziilor este ilustrat în
exemplele următoare.
III. Rezultate şi discuţii
A) Într-un caz de furt comis la sediul unei firme
importante, în laboratoarele de chimie judiciară au fost primite
trei probe de pelicule de vopsea, recoltate cu ocazia cercetării
la faţa locului şi mai multe instrumente ridicate de la suspecţi,
astfel:
 Proba 1: pelicule de vopsea de culoare gri, pe care se
evidenţiază urme materie de culoare albastră – A1 (Foto 1),
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recoltate de pe suprafaţa exterioară a uşii de acces a Sălii de
Consiliu a firmei;
 Proba 2: pelicule de vopsea de culoare gri, pe care se
evidenţiază urme materie de culoare albastră – A2 (Foto 2),
recoltate de pe suprafaţa exterioară a uşii de acces a Biroului
Contabilitate de unde a fost sustrasă suma de bani;
 Proba 3: pelicule de vopsea de culoare albă, pe care
se evidenţiază urme materie de culoare albastră – A3 (Foto 3),
recoltate de pe suprafaţa exterioară a casei de bani aflată în
biroul Contabilitate;
A1

Foto 1

A3

A2

Foto 2

Foto 3

 Proba 4: un cleşte pentru tăiat fier beton, tip „gură
de lup”, care are corpul metalic acoperit cu un strat de vopsea
de culoare albastru închis (Foto 4);
 Proba 5: un levier metalic cu două capete active,
acoperit cu un strat de vopsea de culoare albastru închis
(Foto 5); pe ambele capete active se evidenţiază urme materie
de culoare albă;

Foto 4

Foto 5

 Proba 6: un levier metalic cu două capete active,
acoperit cu un strat de vopsea de culoare albastru închis
(Foto 6); pe ambele capete active se evidenţiază urme materie
de culoare albă;
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 Proba 7: o şurubelniţă cu mâner din material plastic
de culoare neagră, care prezintă un model cu forme geometrice
eliptice cu diverse dimensiuni, de culoare albastră (Foto 7);

Foto 6

Foto 7

 Proba 8: o şurubelniţă cu partea activă tip stea, cu
mâner din material plastic de culoare violet deschis (Foto 8);
 Proba 9: o şurubelniţă cu mâner din material plastic
bicolor – gri şi portocaliu (Foto 9);

Foto 8

Foto 9

Obiectivul expertizei era să se stabilească dacă
vopseaua de pe obiectele puse la dispoziţie (leviere,
şurubelniţe, cleşte tip gură de lup) prezintă aceleaşi
caracteristici fizico-chimice cu cele ale probelor de vopsea
recoltate cu ocazia cercetării la faţa locului.
Examinând probele puse la dispoziţie la un
stereomicroscop Carl Zeiss Jena (grosisment 25x) în lumină
naturală şi la un stereomicroscop Nikon SZM 800, în lumină
artificială, s-au constatat următoarele:
 Proba 1 este constituită din pelicule de vopsea de
culoare gri care conţin un strat de lac protector şi un strat de
vopsea gri deschis, metalizat. Pe câteva pelicule de vopsea, pe
stratul de culoare gri, se evidenţiază urme şi microurme
dinamice de vopsea de culoare albastru mediu – A1.
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A1

 Proba 2 este constituită din pelicule de vopsea
culoare gri care conţin un strat de lac protector şi un strat
vopsea gri deschis, metalizat. Pe câteva pelicule de vopsea,
stratul de culoare gri, se evidenţiază microurme dinamice
vopsea de culoare albastru mediu – A2.

de
de
pe
de

A2

 Proba 3 este constituită din pelicule de vopsea de
culoare ivoar deschis, care conţin un strat email ivoar deschis şi
un strat grund de culoare gri deschis. Pe câteva pelicule de
vopsea, pe stratul exterior de culoare ivoar deschis, se
evidenţiază urme şi microurme dinamice de vopsea de culoare
albastru mediu – A3.
A3
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În urma analizei microscopice a probelor 4÷9, s-a
constatat că pe suprafeţele probelor 4, 7, 8 şi 9 nu s-au pus în
evidenţă urme materie corespondente ca aspect şi culoare cu
probele 1, 2 şi 3.
Pe ambele capete active ale levierului care constituie
Proba 5, au fost puse în evidenţă urme dinamice de materie de
culoare albă – B5.

B5

Pe unul dintre capetele active, precum şi pe corpul
levierului care constituie Proba 6, au fost puse în evidenţă
urme dinamice de materie de culoare albă – B6.
B6

Microurmele de vopsea de culoare albastră
(A1 – Proba 1, A2 – Proba 2, A3 – Proba 3), precum şi
pelicule de vopsea albastră de comparaţie recoltate de pe
Probele 4, 5 şi 6 (cleştele şi cele două leviere), au fost analizate
prin spectrofotometrie UV-VIS.
Din studiul spectrelor de reflexie obţinute, se constată
că spectrele de reflexie ale microurmelor de culoare albastră
A1, A2, A3 au configuraţii asemănătoare cu spectrele
peliculelor de vopsea recoltate de pe cele două leviere –
Probele 5 şi 6, maximele picurilor fiind dispuse la aceleaşi
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lungimi de undă, ceea ce denotă asemănări de nuanţă a culorii
între cele cinci probe analizate. Spectrul de reflexie al
peliculelor de vopsea de culoare albastră recoltate de pe
Proba 4 are configuraţia şi maximele picurilor dispuse la
lungimi de undă diferite de cele ale celorlalte probe analizate.

Pentru determinarea compoziţiei chimice a liantului
peliculelor de vopsea de culoare gri (Probele 1 şi 2), a stratului
de culoare ivoar din Proba 3, a peliculelor de vopsea de culoare
albastră recoltate de pe Probele 4, 5 şi 6, acestea au fost
analizate prin spectrometrie de reflexie în infraroşu, la
spectrometrul FTIR – Tensor 27, cu Golden Gate, în domeniul
de frecvenţă 2000-600 cm–1.
Microurmele de culoare albă B5 şi B6 recoltate de pe
cele două leviere, precum şi urmele dinamice de culoare
albastră A1, A2 şi A3 au fost analizate la microscopul în
infraroşu tip Hyperion 2000, cu un dispozitiv Micro-ATR-20x,
în domeniul de frecvenţă 4000-400 cm–1.
Din studiul spectrelor IR, se constată următoarele:
 spectrele IR ale tuturor probelor analizate prezintă
benzi de absorbţie dispuse la aceleaşi lungimi de undă cu cele
ale răşinilor cu structură alchidică (1730, 1280, 1130, 1070 şi
730 cm–1);
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 spectrele IR ale peliculelor de vopsea de culoare gri
– Probele 1 şi 2 sunt asemănătoare cu spectrele IR ale
microurmelor de culoare albă B5 şi B6 recoltate de pe cele
două leviere;
 spectrul IR al peliculelor de vopsea de culoare ivoar
– Proba 3 diferă de spectrele IR ale peliculelor de vopsea de
culoare gri – Probele 1 şi 2;

 spectrul IR al peliculei de vopsea de culoare albastră
recoltată de pe Proba 4 este diferit de spectrele IR ale
peliculelor de vopsea de culoare albastră recoltate de pe
Probele 5 şi 6, intensităţile benzilor de absorbţie specifice
carbonaţilor (880 cm–1, 1450 cm–1) fiind mai intense, ceea ce
indică un conţinut mai mare de material de umplutură;

 spectrele IR ale urmelor dinamice de culoare albastră
A1, A2 şi A3 sunt asemănătoare cu cele ale peliculelor de
vopsea de culoare albastră recoltate de pe cele două leviere –
Probele 5 şi 6.
Pentru determinarea compoziţiei elementale a
pigmentului tuturor peliculelor de vopsea şi a microurmelor,
acestea au fost analizate prin spectrometrie de raze X la
microscopul electronic tip JEOL JSM-6480 LV prevăzut cu un
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spectrometru de raze X tip INCA x-Sight model 7574, cu
dispersie după energie (EDS), în vid scăzut (18Pa), semnal
electronic tip BES, cu o magnificare de 100-300 x. Analiza
calitativă s-a efectuat în puncte diferite pe suprafaţa fiecărui
eşantion, iar din studiul spectrelor de raze X se constată
prezenţa în probe a următoarelor elemente:
 Peliculele de vopsea de culoare gri metalizat –
Probele 1 şi 2 – conţin, ca elemente majoritare, oxigen, titan,
aluminiu şi în urme sulf;
 Peliculele de vopsea de culoare ivoar – Proba 3 –
conţin, ca elemente majoritare, oxigen, titan, calciu şi în urme
sulf;
 Peliculele de vopsea de culoare albastră recoltate de
pe Proba 4 conţin, ca elemente majoritare, oxigen, calciu, titan
şi în urme siliciu şi sulf;
Proba 1

Proba 2

Proba 3

Proba 4

Proba B5

 Urmele dinamice de culoare albastră – A1, A2 şi A3
şi peliculele de vopsea albastră recoltate de pe cele două leviere
– Probele 5 şi 6 – conţin ca elemente majoritare: oxigen, bariu,
sulf şi în urme aluminiu, fier şi zinc;
 Microurmele de culoare albă B5 şi B6 recoltate de pe
cele două leviere conţin: oxigen, titan şi în urme aluminiu,
siliciu, sulf şi fier.
Proba A1

Proba A2

Proba A3
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Proba 5

Proba 6

Corelând examinările vizuale şi rezultatele analizelor
efectuate, chimiştii criminalişti au putut formula concluzii de
certitudine pozitive şi negative la obiectivul stabilit, astfel:
1. Urmele dinamice de culoare albastră – A1, A2 şi A3
evidenţiate pe cele trei probe de pelicule de vopsea, recoltate
cu ocazia cercetării la faţa locului, prezintă aceleaşi
caracteristici fizico-chimice (nuanţa culorii, natura liantului şi
pigmentului) cu peliculele de vopsea de culoare albastră
recoltate de pe cele două leviere – Probele 5 şi 6.
2. Urmele dinamice de culoare albă B5 şi B6 evidenţiate
pe cele două leviere ridicate de la suspecţi prezintă aceleaşi
caracteristici fizico-chimice (natura liantului şi pigmentului) cu
peliculele de vopsea gri metalizat recoltate de la faţa locului –
Probele 1 şi 2.
3. Peliculele de vopsea recoltate de pe cleşte – Proba 4
– au caracteristici fizico-chimice (nuanţa culorii, natura
liantului şi pigmentului) diferite de cele ale peliculelor ce
constituie Probele 1, 2, 3, 5 şi 6.
4. Pe Probele 4, 7, 8 şi 9 nu s-au pus în evidenţă urme
materie corespondente ca aspect şi culoare cu Probele 1, 2 şi 3.
Aşadar, prin utilizarea unor tehnici spectrometrice
variate, chimiştii criminalişti au putut atribui microurma
întregului, demonstrând schimbul de urme atât de la faţa
locului, pe o parte din instrumentele ridicate de la suspecţi, cât
şi de pe instrumente pe uşile de acces în firma păgubită.
B) În cazul distrugerii a trei autovehicule, bănuindu-se
atacul cu armă de foc asupra acestora, ipoteza a fost infirmată
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cu ajutorul metodelor spectrometrice. Au fost primite în
laboratoarele de chimie judiciară mai multe probe ridicate de
către organele de cercetare penală – care au fost alertate
imediat, atât de la autovehiculele avariate (Auto 1, Auto 2 şi
Auto 3), cât şi de la faţa locului, probe care au fost examinate la
un stereomicroscop Carl Zeiss Jena (grosisment 25 x) în
lumină naturală şi la un stereomicroscop Nikon SZM 800, în
lumină artificială, astfel:
 Un ansamblu metalic, ridicat de la faţa locului,
constituit dintr-un fragment de bară metalică – bara 1,
deformată prin curbare, care are sudată, la fiecare capăt, câte o
flanşă – A şi B, iar pe flanşa A, pe latura opusă celei de
prindere de bara 1, în special pe muchii, se observă urme
materie de culoare argintie şi urme albe; un fragment de bară
metalică deformată – bara 2, care la unul dintre capete prezintă
un filet pe care este înşurubată o piuliţă şi care, pe întreaga
suprafaţă, dar mai ales la capătul opus piuliţei, prezintă mai
multe neuniformităţi: urme de lovituri, frecări, striaţii; pe o
porţiune de circa 70 mm din această zonă s-au pus în evidenţă
atât urme materie de culoare alb-argintie, cât şi microfragmente
(cioburi) de sticlă, unele dintre ele fixate în neuniformităţile
suprafeţei barei; un fragment de sârmă metalică deformată prin
răsucire – sârma 3, trecută prin flanşa B. Toate piesele
ansamblului metalic sunt confecţionate din metal de culoare
gri, care la suprafaţă prezintă pe alocuri un strat de vopsea de
culoare gri-închis, precum şi un strat subţire neuniform, de
substanţă amorfă brun-roşcată cu aspect de rugină.
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Urme argintii

Urme albe

Urme alb-argintii

Microfragmente
sticlă

 3 plicuri (P1, P5 şi P5) care conţin mai multe
pelicule de culoare argintie cu aspect de vopsea, precum şi
4 recoltoare (Recolt P2, Recolt P3, Recolt P4 şi Recolt P5) cu
ajutorul cărora au fost recoltate urme materie de la Auto 1: de
pe cheder parbriz, partea superioară exterioară, de pe parbriz,
partea exterioară, de pe plafon, partea stângă spate.
P1

P5

P6

Peliculele de vopsea din cele 3 plicuri prezintă
următoarea succesiune de straturi: strat de lac incolor
transparent, care din loc în loc prezintă urme materie sub formă
de dâre fine maro-roşcate cu aspect de rugină şi urme bej cu
aspect de sol; strat de email gri cu pigmenţi argintii; strat de
vopsea intermediară alb-gri; strat de grund gri-oliv.
50

Recolt P2

Recolt P3

Sol + Rugină

Rugină

Recolt P5

Micropelicule vopsea

Recolt P4

Rugină

Sticlă

Peliculă vopsea

Pe toate recoltoarele s-au evidenţiat microparticule fine
sau particule maro-roşcat cu aspect de rugină, precum şi
particule sau microparticule cu aspect de sol.
 2 recoltoare şi 2 fragmente de folie parbriz (F1 şi
F2) ridicate de la Auto 2 din zona orificiului, pe care se observă
fragmente (cioburi) de sticlă, microparticule fine de culoare
maro-roşcat cu aspect de rugină şi particule de culoare maroînchis care reprezintă un amestec format din particule de
culoare maro-roşcat cu aspect de rugină, particule cu aspect
metalic şi microparticule cu aspect de sol.

Sticlă

Rugină fină

Amestec

Pe cele 2 recoltoare (Recolt P2 şi Recolt P3) cu urme
materie ridicate de pe ornamentul Auto 2, situat între parbriz şi
plafon şi cu urme materie ridicate de pe partea exterioară a
parbrizului, se evidenţiază prezenţa unor microparticule fine şi
particule maro-roşcat cu aspect de rugină şi respectiv a unui
amestec format din particule de culoare maro-roşcat cu aspect
de rugină, particule cu aspect metalic şi microparticule cu
aspect de sol.
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Recolt P2

Rugină fină

Amestec
Recolt P3

 Un plic cu pelicule de vopsea de culoare albă
recoltate din plafonul Auto 3, care prezintă următoarea
succesiune de straturi: strat de email alb, care din loc în loc
prezintă urme de sol de culoare bej-închis; strat de chit alb-gri;
strat de vopsea intermediară oliv, în cazul unora dintre pelicule.
Pe stratul de email alb al peliculelor de vopsea se observă, din
loc în loc, urme cu aspect de sol de culoare bej-închis.

Obiectivul expertizei era să se stabilească dacă urmele
ridicate de pe cele trei autovehicule au caracteristici fizicochimice asemănătoare cu cele ale ansamblului metalic ridicat
cu ocazia efectuării cercetării la faţa locului.
Microurmele albe, argintii şi alb-argintii evidenţiate pe
ansamblul metalic ridicat de la faţa locului nu au permis
examinări comparative ale compoziţiei chimice a liantului şi a
materialului de umplutură – prin spectrometrie în infraroşu,
precum şi ale nuanţei de culoare – prin spectrofotometrie UVVIS, cu peliculele de vopsea de culoare albă recoltate de pe
Auto 1 şi Auto 3.
Toate urmele şi microurmele puse la dispoziţie sau
evidenţiate pe parcursul determinărilor (vopsea, sticlă, particule
de culoare maro-roşcat cu aspect de rugină, particule cu aspect
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metalic şi microparticule cu aspect de sol), precum şi
eşantioane prelevate din piesele constitutive ale ansamblului
metalic au fost analizate prin spectrometrie de fluorescenţă de
raze X la un aparat Eagle III, în vid, cu o constantă de timp de
17 s şi prin spectrometrie de raze X, cu un microscop
electronic cu baleiaj tip JEOL JSM-6480 LV, prevăzut cu un
spectrometru de raze X tip INCA x-Sight model 7574, cu
dispersie după energie (EDS), în vid înaintat, semnal electronic
tip SEI şi o cu mărire de 50-1500x. Analiza calitativă s-a
efectuat în puncte şi zone diferite de pe suprafaţa probelor.
O parte din rezultatele obţinute sunt ilustrate în
continuare.

Rugină

Sticlă Auto 1

Sticlă Bară

Deşi dimensiunile foarte mici şi neomogenitatea
microurmelor de vopsea evidenţiate pe piesele ansamblului
metalic ridicat de la faţa locului nu au permis examinări
comparative ale compoziţiei chimice a liantului şi a
materialului de umplutură – prin spectrometrie în infraroşu şi
respectiv ale nuanţei de culoare – prin spectrofotometrie
UV-VIS, corelând examinările vizuale şi rezultatele analizelor
efectuate, chimiştii criminalişti au putut formula concluzii de
certitudine pozitive şi negative la obiectivul stabilit, astfel:
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 Piesele ansamblului metalic (bara 1, bara 2 şi
flanşele A şi B) sunt confecţionate din fier, iar pe aproape
întreaga suprafaţă prezintă un strat de rugină (substanţă
constituită majoritar din oxizi de fier) şi, din loc în loc, pelicule
de vopsea de culoare gri-închis al cărui strat de contact cu
metalul conţine fier majoritar, titan, zinc şi sulf.
 Pe bara 2 şi pe flanşa A a ansamblului metalic s-au
pus în evidenţă urme materie de culoare alb-argintie care au
compoziţii chimice elementale asemănătoare cu cea a
peliculelor de vopsea de culoare argintie care au fost recoltate
de la Auto 1.

 Pe bara 2 şi pe flanşa A a ansamblului metalic s-au
pus în evidenţă urme materie de culoare albă care au
compoziţii chimice elementale asemănătoare cu cea a
peliculelor de vopsea de culoare albă recoltate de la Auto 3.
Deşi nu a fost posibilă examinarea multilaterală şi
aprofundată a caracteristicilor acestor urme materie, din analiza
comparativă a aspectului, culorii şi a compoziţiei chimice
elementale, chimiştii criminalişti au putut să explice geneza şi
valoarea lor identificatoare concluzionând că există
probabilitatea ca acestea să provină din peliculele de vopsea
recoltate de la Auto 1 şi Auto 3. De remarcat însă că această
concluzie de probabilitate se situează în apropierea certitudinii,
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rezultând doar din limitele impuse de volumul redus al
acestora.
 Pe bara 2 a ansamblului metalic s-au pus în evidenţă
trei microfragmente (cioburi) de sticlă a căror compoziţie
chimică elementală este asemănătoare calitativ şi cantitativ cu
cea a microfragmentelor de sticlă care au fost recoltate de la
Auto 1.
 Pe stratul de email alb al peliculelor de vopsea de
culoare albă recoltate de la Auto 3 se evidenţiază urme de sol
de culoare bej-închis şi microparticule care conţin fier, zinc şi
titan, care au compoziţie chimică asemănătoare cu cea a
materialului din care este confecţionat ansamblul metalic şi
respectiv cu stratul de contact al peliculelor de vopsea de
culoare gri-închis de pe acesta (care conţine fier, majoritar,
titan, zinc şi sulf).
 În probele recoltate de la cele trei autovehicule (Auto
1, Auto 2 şi Auto 3 – pelicule de vopsea şi urme materie de pe
recoltoare) s-au pus în evidenţă urme de rugină asemănătoare
cu stratul de rugină de pe suprafaţa ansamblului metalic –
majoritatea probelor de rugină având microparticule care
conţin fier, zinc şi titan, asemănătoare cu materialul şi cu
stratul de contact al peliculelor de vopsea de pe acesta.
Quantitative results
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Deoarece rugina este hidroxioxid de fier – FeO(OH), în
aceasta nu prezintă caracteristici cu valoare
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identificatoare,
dar
datorită
acestor
microparticule,
asemănătoare cu materialul şi cu stratul de contact al
peliculelor de vopsea de pe ansamblul metalic, în acest caz,
urmele de rugină evidenţiate pe cele 3 autovehicule permit
atribuirea provenienţei acestora din stratul de rugină de pe
suprafaţa ansamblului metalic.
Mai trebuie subliniat că, având în vedere volumul redus,
la nivel de microurme, al majorităţii probelor analizate,
comparativ cu întregul din care se presupunea că probele
provin, pentru a formula concluzii „concludente”, rezultatele
cantitative au fost exprimate în termeni de „majoritar” şi
„minoritar”.
Aşadar, cu ajutorul metodelor spectrometrice de raze X,
s-a dovedit că autovehiculele au intrat în coliziune cu un
ansamblu metalic confecţionat din fier, ruginit şi acoperit
parţial cu vopsea gri-închis. În urma coliziunii a avut loc un
transfer dublu de materie. Pe de o parte, microurme de rugină,
fier şi vopsea de pe ansamblul metalic au fost descoperite pe
peliculele de vopsea şi pe parbrizele autovehiculelor. Pe de altă
parte, micropelicule din vopselele autovehiculelor şi
microfragmente de sticlă din parbrizul unuia dintre ele, au fost
descoperite pe piesele ansamblului metalic.
IV. Concluzii
În general, prin utilizarea metodelor spectrometrice
moderne, chimiştii criminalişti pot aproape întotdeauna să
atribuie o microurmă întregului din care aceasta provine.
Prin desfăşurarea expertizelor fizico-chimice ca un
adevărat protocol de cercetare ştiinţifică, prin aplicarea
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metodelor şi logicii ştiinţifice, valoarea probatorie oferită de
chimia judiciară conduce aproape întotdeauna la stabilirea
corespondenţei fidele cu realitatea faptelor petrecute.
Cunoaşterea performanţelor analitice şi a limitelor
aparatelor din dotarea laboratoarelor de chimie judiciară
orientează activitatea de cercetare la faţa locului în direcţii care
să asigure descoperirea urmelor şi microurmelor rămase după
comiterea infracţiunii şi conservarea în bune condiţii a
acestora, astfel încât să fie create toate premisele materiale ale
unui sistem probator complet, capabil să ofere organelor
judiciare cu ajutorul experţilor chimişti date relevante complete
despre faptă, făptuitor şi vinovăţie.
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II
FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ
ÎN INSTITUȚIILE DE APLICARE A LEGII
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FEMEIA ÎN POLIȚIE

Subinspector de poliţie Mariana BIŞA
Inspectoratul General al Poliției Române –
Direcția Control Intern

Primul pas al femeii pe lume a fost acela al dreptului la
vot. De atunci, ascendența a fost lentă, dar sigură. Dintr-o
femeie docilă și extrem de altruistă, protectivă față de familia
sa, aceasta a început să își descopere și să valorifice
orizonturile, să-și dezvolte calitățile organizatorice, să-și
ilustreze gândirea analitică și să escaladeze scările
profesionale.
Raportându-se cu demnitate la valorile climatului
social, profilul calitativ al femeii și-a adăugat cu succes
elemente profesionale, pe care le-a îmbinat armonios, astfel
încât traseul profesional a înaintat către o serie de cariere, unele
mai puternice decât altele.
Energică și sigură pe ea, femeia a îmbrățișat și cariera
militară, s-a integrat într-o gamă largă de structuri și linii de
muncă, predominant masculine. Neacceptând compromisuri și
stând dreaptă în fața oricui, pe femeia zilelor de azi o regăsim
în toate componentele sistemului național și internațional de
apărare, siguranță și ordine publică, armată și servicii secrete.
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Accesul femeii la profesia de polițist s-a confruntat și
încă se confruntă cu numeroase provocări. Deși ideea integrării
femeii în poliție este una în continuă dezvoltare, fiind
recunoscut aportul acesteia, cu predilecție pe componenta
activității preventiv-sociale, încadrarea femeii în poliție, de-a
lungul timpului, dar și în prezent, diferă de la un sistem la altul,
de la o componentă polițienească la alta, cu ample implicații
naționale și internaționale.
Primul Război Mondial a schimbat viața femeilor, care
au început să ocupe funcții ce până în acel moment erau
rezervate bărbaților. Pionierul meseriei de polițist, prima
femeie-ofițer de poliție în Anglia a fost doamna Edith Smith, în
decembrie 1915. În tot Regatul Unit al Marii Britanii,
aproximativ 4.000 de femei au preluat funcții în poliție, făcând
parte din diferite patrule care aveau rolul de a asigura ordinea
publică în parcuri, stații de tren, precum și în alte spații publice.
O serie de alte femei-polițist au fost angajate să supravegheze
muncitoarele din fabricile de armament.1
Prima femeie-polițist din Statele Unite ale Americii a
fost angajată în anul 1910 și se numea Alice Stebbins Wells. A
intrat în Departamentul Poliției din Los Angeles după o lungă
perioadă în care a depus numeroase adeziuni de acceptare,
bucurându-se și de sprijinul cetățenilor și al comunității în care
trăia. Alice Stebbins Wells este fondatorul și primul președinte
al Asociației Internaționale a Femeilor din Poliție
(International Policewomen's Association), organizație cu
caracter global a cărei misiune este „să întărească, să unifice și
1

History.blog.gov.uk
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să promoveze profilul femeii în sistemul internațional de
justiție penală”.2 Această asociație este în continuă expansiune,
sporindu-și numărul de membri pe întregul mapamond.
În ceea ce privește Europa de Sud-Est, integrarea
femeilor în sistemul polițienesc are loc la o dată istorică mai
recentă. Principiul tratamentului egal al bărbaților și femeilor
este garantat prin acorduri încă de la înființarea Comunității
Economice Europene, în 1957. Prima directivă în domeniul
egalității în drepturi a fost adoptată în 1975, iar în ultimele
decenii s-au făcut progrese semnificative pentru ca femeile și
bărbații să beneficieze de șanse egale în toate domeniile de
activitate.
În 1979, pe teritoriul spaniol, femeile avansau în lupta
de cucerire a drepturilor și libertăților, reușind să exercite
profesia pe care și-au ales-o. Astfel, înfruntând rezistențele
fizice și la nivel de mentalitate, 42 de femei au decis să
îmbrace uniforma de culoare albastru-închis, pe care așezau cu
multă determinare și entuziasm insigna de polițist. Șase ani mai
târziu, în 1985, Escala Básica era prima instituție armată a
statului spaniol care recruta femei. ,,Acesta a fost primul semn
de recunoaștere a prezenței feminine în toate structurile și
nivelurile de responsabilitate ale Poliției Naționale” (comisarșef de poliție Gómez Palacios).3
Din prima promoție de femei polițist din Spania au
făcut parte și două surori din Cordoba, Delfina și Dolores
Tapia, pioniere ale unei epoci în care îți îndeplineai activitățile
de serviciu singur, nu în patrulă, fără autovehicule și fără stații
2

International Policewomen's Association, 5 martie 2013.
Un caminoabierto en 1979, El Día de Córdoba, 15 ianuarie 2019.
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de emisie-recepție. După o lună de pregătire academică, au
învățat regulamentul de circulație, hotărârile Consiliului local,
arte marțiale pentru autoapărare și cum să călărească. Deși au
întâmpinat dificultăți de adaptare în colectivul masculin și au
fost privite cu reticență și scepticism de către comunitate, cele
două polițiste spaniole, aflate în prezent la pensie,
menționează, într-un articol de ziar: ,,să asculți oamenii, să poți
să îi ajuți, era partea care ne plăcea cel mai mult.”4
Deși rolul femeii-polițist în Spania este din ce în ce mai
recunoscut și apreciat, dintr-un număr total de 64.448 de agenți
ai Poliției Naționale, 55.731 sunt bărbați și 8.757 sunt femei,
ceea ce reprezintă 12% prezență feminină în structurile de
siguranță ale statului.
În ceea ce privește Garda Civilă Spaniolă
(corespondentul Jandarmeriei Române, dar cu aceleași atribuții
de poliție), datele indică 7% femei, adică dintr-un număr de
7.395 de polițiști, 69.334 sunt bărbați și 5.061 femei.
Prin urmare, femeia-polițist în Spania continuă să fie
minoritară, deși profesia pe care o execută presupune multă
toleranță, abilități de comunicare, asertivitate, abilități
interpersonale și o mare capacitate de soluționare a
conflictelor, toate acestea asigurând în final pacea și justiția în
societatea spaniolă. Poliția Națională din Spania este o
instituție înarmată, de natură civilă, cu structură ierarhizată,
care face parte din Forțele și Corpurile de Securitate ale statului
spaniol. Poliția Națională spaniolă este o poliție integrală, cu
competență pe tot teritoriul național și atribuții în toate
4

Eldiario.es, https://www.eldiario.es-andalucia
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domeniile specific polițienești: investigații, frontiere și
migrație, informații-antiterorism, ordine publică, criminalistică,
eliberare de documente de identitate și pașapoarte etc.
Poliția Națională din Spania, ca principală instituție de
aplicare a legii în statul spaniol, are competență teritorială
generală și în afară de funcțiile generale prevăzute de lege, în
domeniul menținerii ordinii publice, prevenirii și cercetării
tuturor infracțiunilor, are, de asemenea, funcții și competențe
specifice.
Constituția Spaniolă stabilește misiunea Forțelor și
Corpurilor de Securitate ale Statului (Poliția Națională
Spaniolă și Forța de Jandarmerie Spaniolă – Garda Civilă) de a
proteja libera exercitare a drepturilor și libertăților și de a
garanta siguranța cetățenilor. Această misiune este dezvoltată
prin Legea Organică nr. 2/1986, care stabilește printre
atribuțiile comune ale Forțelor și Corpurilor de Securitate ale
Statului, prevenirea și cercetarea tuturor infracțiunilor. Poliția
Națională are responsabilitatea de a exercita aceste funcții în
capitalele de provincie și pe raza localităților și a nucleelor
urbane stabilite de Guvern, iar forța de jandarmerie spaniolă –
Garda Civilă în restul teritoriului național și marea teritorială.
Totodată, sunt stabilite și următoarele competențe care sunt în
sarcina exclusivă a Poliției Naționale:
 cercetarea și urmărirea infracțiunilor relaționate cu
drogurile;
 funcția de a colabora și acorda sprijin polițiilor din
alte țări, conform celor stabilite în Tratatele sau Acordurile
Internaționale cu privire la legi, sub directa coordonare a
Ministerului de Interne;
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 funcțiile prevăzute în legislația referitoare la regimul
cetățenilor străini, refugiu, azil, expulzări, emigrație și
imigrație, eliberarea de permise de rezidență pentru străini;
 controlul intrării și ieșirii de pe teritoriul național a
spaniolilor și a străinilor;
 eliberarea documentelor naționale de identitate și a
pașapoartelor;
 supravegherea și verificarea îndeplinirii normativei
în domeniul jocurilor de noroc;
 controlul entităților și al serviciilor private de pază,
supravegherea și investigarea personalului, a mijloacelor și a
activităților acestora.
Structura operativă centrală a Poliției Naționale este
organizată în cinci Comisariate Generale (CGPJ, CGI, CGEF,
CGSC, CGPC), care corespund principalelor domenii specifice
de activitate:
 Comisariatul General de Poliție Judiciară – CGPJ –
pentru domeniul investigațiilor și urmăririi penale;
 Comisariatul General de Informații – CGI – pentru
domeniul prevenirii și combaterii terorismului;
 Comisariatul General pentru Străini și Frontiere –
CGEF – trafic de persoane/migrație/frontiere;
 Comisariatul General pentru Siguranța Cetățenilor –
CGSC – pentru domeniul ordinii publice;
 Comisariatul General de Poliție Criminalistică –
CGPC – pentru domeniul criminalisticii.
În structura operativă centrală a Poliției Naționale din
Spania, care are corespondență la nivel teritorial prin Unitățile
teritoriale din fiecare domeniu menționat, misiunea de
cercetare a infracțiunilor revine Unităților de Poliție Judiciară,
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încadrate în Comisariatul General de Poliție Judiciară (CGPJ),
iar pentru domeniul specific de combatere a Traficului de
Persoane și Migranți – Unităților de Poliție Judiciară (UCRIF)
din cadrul Comisariatului General pentru Străini și Frontiere
(CGEF).
Următoarele Unități Centrale de Investigații ale Poliției
Naționale din Spania sunt încadrate în Comisariatul General de
Poliție Judiciară (CGPJ):
 Unitatea pentru Droguri și Crimă Organizată –
UDYCO;
 Unitatea pentru Investigații Tehnologice – UIT
(combaterea infracționalității informatice);
 Unitatea
Pentru
Combaterea
Delincvenței
Specializate și Violente – UDEV;
 Unitatea
pentru
Combaterea
Delincvenței
Economice și Fiscale – UDEF;
 Unitatea de Sprijin pentru Familie și Femeie –
UFAM (infracțiuni de gen/violență în familie);
 Unitatea Centrală de Inteligență Criminală – UCIC
(analiza informațiilor).
 Pentru domeniul specific de combatere a Traficului
de Persoane și Migranți – Unitatea UCRIF din cadrul
Comisariatului General pentru Străini și Frontiere (CGEF).
În toate aceste structuri operative ale poliției spaniole,
întâlnim femeia, iar rolul acesteia este unul extrem de
important și eficient în lupta împotriva criminalității generale și
a terorismului. În acest an se împlinesc 40 de ani de la intrarea
femeii în poliția din Spania, iar schimbările benefice produse
de acest fenomen și rezultatele muncii unor femei, reflectate în
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activitatea polițienească, au fost elogiate atât de către
conducerea Corpurilor de Poliție din Spania, cât și de presă.
Au fost publicate o serie de articole de presă în care
protagoniste erau femeile, adevărate profesioniste, care au
demonstrat o mare capacitate de lucru și implicare în
desfășurarea
atribuțiilor
de
serviciu.
Este
cazul
profesionistelor: Virginia Barquero, Unitatea de Protecție și
Reacție, Patricia Pérez, Unitatea de Intervenție Pirotehnică,
Blanca Ruiz, Brigada Centrală Droguri și Stupefiante,
Cristina Marí, Departamentul Omoruri.
Unitatea de Protecție și Reacție este formată din 300 de
agenți de poliție, dintre care 15 sunt femei și cine lucrează aici
știe că „dacă ești curajos, hotărât, cu chef de muncă și spirit de
lucru în slujba cetățeanului, aceasta este munca perfectă.”
(La Sociedad).
Accesul unei femei în rândul polițiștilor Unității de
Intervenție Piotehnică-Tedax-NRBQ este condiționat de un
proces de selecție foarte dur. Se pot înscrie doar polițiștii cu
3 ani vechime în poliție și, după parcurgerea unui examen,
urmează un an de studiu, în care dimineața te pregătești și
după-amiezele înveți.
Blanca Ruiz, de la Brigada Centrală Droguri și
Stupefiante, afirmă cu absolută convingere că s-a pregătit
intens pentru a ocupa această funcție, că este biolog și
biochimist dar „ceea ce îmi place cel mai mult este investigația.
Am cel mai bun seviciu din lume”.
Nici Departamentul Omoruri din cadrul Poliției
Spaniole nu este tocmai un loc comod pentru o femeie, dar cele
care lucrează aici sunt cele cu spiritul energic și care nu ar
putea îndeplini, de exemplu, atribuții pe linie de arhivă. „Aș
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face tot posibilul să plec dintr-o structură neoperativă”, declara
Cristina Mari, prima femeie-șefă de detașament, de la Madrid.
Pentru femeia-polițist, separarea liniei profesionale de
cea personală este dificilă, dar după 20 de ani de muncă în
poliție, în sprijinul cetățeanului și cu protejarea minorului
împotriva tuturor abuzurilor, „vine un moment în care trebuie
să închizi ușa de la birou și să lași munca acolo, ca să nu o iei
cu tine acasă.” (Verónica Pérez, Poliţia din Asturias).5
În ceea ce privește femeia-polițist din România,
schimbarea a venit cu pași ușori, dar siguri, pentru că știm că
numai prin perseverență, dăruire și multă, multă muncă ajungi
să poți schimba ceva.
Prima femeie-polițist din România contextului
comunist, în 1952, a fost fost un agent de la circulație, Elena
Alexi. La vârsta de 20 de ani, această doamnă cu un caracter
înzestrat cu mult curaj și anduranță derula activități în teren, ce
presupuneau nu numai dirijarea circulației, ci și primele măsuri
în caz de accidente cu răniți și morți, în condiții de frig, ploaie
și fără mijloace moderne de comunicare.
,,O femeie este precum un pliculeț de ceai – nu știi cât
de puternică este până nu ajunge în apa fierbinte.” (Eleanor
Roosevelt).
Din 1990, Poliţia Română a cunoscut mai multe etape
de transformări menite să asigure siguranţa persoanelor, a
colectivităţilor, drepturilor legitime ale cetăţenilor, precum şi a
altor drepturi prevăzute în acte internaţionale la care România
este parte.
5

El Comercio, LaVozdeAvilés, vineri, 8 martie 2019.
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În prezent, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
sunt legiferate de Legea nr. 218 din 23.04.2002. Astfel, Poliţia
Română este în prezent „instituţia specializată a statului, care
exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice,
prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi
liniştii publice, în condiţiile legii”.
Poliția Română este, din punct de vedere organizatoric
și funcțional, una dintre cele mai importante instituții ale
statului din sistemul național de ordine publică, este un serviciu
public specializat și atribuțiile sale sunt derulate exclusiv pe
linia sprijinirii cetățeanului, comunității în ansamblu și
celorlalte instituții ale statului.
Posturile încadrate la nivelul Poliției Române sunt
undeva în jurul a 51.000, din care 21,65% este reprezentat de
femei. Personalul este tânăr, cu o vârstă medie de 37 de ani, iar
1,29% îl reprezintă numărul de polițiști de altă minoritate.
Preocupată de oferirea unui serviciu public polițienesc
de calitate, Poliția Română are în componență mai multe
direcții operative, spre exemplu: Direcția de Ordine Publică,
Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Direcția
Investigații Criminale, Direcția Operațiuni Speciale, Serviciul
Independent de Intervenție și Acțiuni Speciale.
Din cadrul acestor servicii operative fac parte și
femeile, care nu se limitează la munca de birou și pe care le
găsim printre colegii din teren, la patrulare, cercetare la fața
locului, în laboratoare, la culegere de informații și la
soluționarea cazurilor penale.
Specialistul Poliției Române pe linie de Patrimoniu
Cultural Național este doamna comisar-șef de poliție Margareta
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Arsenescu, cea care – extrem de devotată liniei sale de muncă –
a derulat nenumărate acțiuni investigativ-operative care au
condus la recuperarea unor însemnate opere de artă, aparținând
patrimoniului cultural al României.
Femeile-polițist din România au jucat un rol important
și în asigurarea păcii și securității internaționale cu ocazia
acțiunilor de securitate comună ale UE, precum și în cadrul
ONU, OSCE sau NATO Reprezentante ale Poliției Române au
participat și la misiunile din Haiti, Republica Democrată
Congo, Cipru, Ucraina, Georgia. O astfel de reprezentantă de
elită pentru Poliția Română este doamna comisar-șef de poliție
Iuliana Boancă, în prezent activând în cadrul Direcției de
Ordine Publică – IGPR și care a supervizat și coordonat
activitatea ofițerilor de poliție delegați în Misiunea UE din
Haiti, timp de 4 ani și 7 luni. Conștientă de propria-i valoare,
dar cu o modestie de invidiat, afirmă că ,,e bine ca lumea să
cunoască și importanța acțiunilor derulate de către femei”.
Un alt exemplu elocvent de femeie puternică, având un
caracter dinamic, prezență și spirit fin de observație este
reprezentat de către doamna inspector de poliție
Roxana-Mihaela Bădoi, care activează în prezent în cadrul
MAI – Centrul Național SIS. O mare parte din activitatea
profesională a dedicat-o componentei de relații internaționale,
unde, de-a lungul unor importanți ani, a asigurat translația în –
și din limba germană pentru toate delegațiile la nivelul Poliției
Capitalei.
Capacitatea de a crea relații armonioase și o comunicare
asertivă cu cei din jur nu lipsește din Poliția Română, iar eu nu
mă rețin în a-mi exprima deschis aprecierea, plăcerea și
respectul pentru o distinsă doamnă din poliție care reușește să
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facă acest lucru, și anume doamna comisar-șef de poliție
Ioana-Corina Lepădat – Brigada Operațiuni Speciale
Constanța. Probabil se întâmplă des să gândești lucruri
frumoase despre cei cu care ai interacționat pe latura
profesională, însă nu poți să nu apreciezi comportamentul și
modul în care această doamnă polițist reușește să păstreze
echilibrul între viața personală și cea profesională și în care
încurajează, în permanență, evoluția în carieră a colegilor săi.
Feedbackul constant pozitiv obținut de încadrarea
femeii în structurile de poliție, atât pe plan național, cât și
internațional, ne îndreptățește să tragem concluzia că femeia
intrată în poliție se află la locul potrivit, indiferent dacă aportul
acesteia poate fi valorificat imediat sau poate produce efecte în
timp; cert este că, așa cum preciza Amelia Earhart – „Femeile,
asemenea bărbaților, ar trebui să încerce imposibilul. Iar atunci
când eșuează, eșecul lor să fie o provocare pentru ceilalți”6.
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MOBBINGUL
(HĂRȚUIREA LA LOCUL DE MUNCĂ)
Sociolog Laura POPESCU
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
„În societățile moderne industrializate din Occident,

locul de muncă rămâne singurul câmp de bătălie unde o persoană
poate să «omoare» alte persoane fără să apară. în fața tribunalelor.
În Suedia, aproximativ 10-20% dintre sinucideri au ca fundal
un fenomen de mobbing la locul de muncă.”

(Heinz Leymann – părintele conceptului de mobbing, 1980)
I. INTRODUCERE – Hărțuirea la locul de muncă
Asigurarea unui climat de muncă armonios și atractiv în
vederea obținerii unor performanțe profesionale ridicate este un
deziderat important pentru fiecare organizație. Multă vreme,
atenția era focalizată pe amenajarea ambianței și a condițiilor
fizice în care se desfășura activitatea, însă treptat, din cauza
numeroaselor probleme relaționale întâmpinate, angajatorii au
început să se preocupe din ce în ce mai mult de bunăstarea
psihologică a angajaților și de problemele climatului
organizațional. Încetul cu încetul, impactul unor fenomene și
factori, cum ar fi stresul, discriminarea, hărțuirea sexuală,
conflictele interpersonale și intragrupale a început să fie
analizat și să li se acorde acestora o importanță din ce în ce mai
mare tocmai pentru că s-au dovedit a fi costisitoare și cu
repercusiuni semnificative atât la nivel personal, cât și
organizațional.
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II. DEFINIREA CONCEPTULUI
Ceea ce în limba română se poate înțelege prin
intimidare sau hărțuire la locul de muncă este denumit adesea
mobbing sau bullying în literatura de specialitate anglo-saxonă.
Cel care a lansat și impus în mediile de muncă și
organizaționale conceptul de mobbing a fost Heinz Leymann,
doctor în psihologia muncii, profesor la Universitatea din
Stokholm. Bun cunoscător al problemelor mediului
profesional, mai ales al celor din Suedia, Leymann a observat
existența și acțiunea unor fenomene de inechitate, denigrare și
încălcare a drepturilor, de hărțuire psihologică, agresiune, la
care sunt supuși oamenii la locul de muncă, acestea mergând
de la rănire și izolare față de grupul de muncă până la motivația
pentru sinucidere. Toate acestea au fost incluse în termenul de
„mobbing”.
,,Mobbingul este un proces distructiv; el este constituit
din acţiuni ostile care, luate izolat, pot părea anodine, dar prin
repetiţie constantă au efecte primejdioase” – spunea Leymann,
în 1996, la o conferință susținută în S.U.A.
Pentru că toate „modalităţile de comunicare ostile şi
neetice pe care mobbingul le presupune, îndreptate în mod
sistematic împotriva unui individ, pentru o perioadă de timp
lungă (cel puţin şase luni) şi prin atacuri frecvente (cel puţin
săptămânale)” produc o stare de neajutorare şi lipsă de
speranţă a victimei, care, perpetuată, duce la efecte grave în
plan mental, psihosomatic şi social. De altfel, în cercetările de
dată mai recentă, efectele distructive ale mobbingului asupra
victimei sunt introduse în însăşi definiţia fenomenului. Astfel,
Einarsen (1999) defineşte mobbingul ca „persecutarea
sistematică a unui coleg, subordonat sau superior, care, dacă
este continuată, poate cauza grave probleme sociale,
72

psihologice şi psihosomatice victimei”, iar pentru Unison
(1997), mobbingul reprezintă acele ,,comportamente ofensive,
intimidante, maliţioase, insultătoare sau umilitoare, abuz de
putere sau autoritate, care încearcă să submineze un individ
sau un grup de angajaţi şi care pot cauza acestora tulburări
legate de stres”.
În sinteză, asemenea concepte pot indica unele atacuri
verbale, dar și fizice sau pot consta în acte mai subtile de
subevaluare cu rea-credință a activității victimei și de
marginalizare sau chiar de izolare socială treptată pe această
cale. Bullingul presupune cel mai adesea un abuz de forță
fizică împotriva unor victime vulnerabile, presupuse a avea
dificultăți în autoapărare sau în a se apăra.
III. FRECVENȚA FENOMENULUI ÎN ROMÂNIA
Cu toate că există puține studii concrete la noi în țară,
frecvența fenomenului este o realitate destul de des întâlnită. O
anchetă a Institutului Naţional de Statistică pe un eşantion de
peste 4 milioane de persoane relevă că aproape un sfert
(24,8%) dintre români se declară expuşi la factori care le-ar
putea afecta sănătatea mintală şi fizică (cca 1.100.000 de
persoane), iar peste 250 de mii (5,8%) sunt expuşi la hărţuire
sau violenţă psihică, violenţă fizică sau ameninţarea cu violenţă
fizică, presiune sau supraîncărcare la locul de muncă.
IV. DESFĂȘURAREA MOBBINGULUI
Mobbingul se desfăşoară ca un proces în care indiviziiţintă sunt consideraţi a priori vinovaţi şi „judecaţi” în
consecinţă, însă în absenţa „dovezilor”. Acestea sunt adunate
abia după pronunţarea „condamnării”. „Monitorizarea”
victimei continuă, ca şi atacurile, dar nu pentru că hărţuitorii ar
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dori să îi ofere o şansă de a se disculpa, ci numai pentru a se
convinge şi a-i convinge şi pe cei din jur ,,ce fel de persoană
este aceasta”, pentru a-şi întări părerile negative şi pentru a-şi
justifica propriul comportament. Se consideră, de către
agresori, că problemele victimei sunt cauzate de personalitatea
deviantă a acesteia. De exemplu: comportamentul defensiv care
apare ca rezultat al agresiunii este văzut ca expresia unei
,,probleme de personalitate”. Dacă victima alege să reacţioneze
în loc să se retragă, atunci reacţia ei este interpretată ca motiv
pentru care merită agresiunea psihologică. „În principiu, atunci
când mobbingul s-a declanşat, victima nu mai are scăpare:
orice face sau spune se întoarce împotriva ei. Hărţuitorii mint,
exagerează greşelile minore, trec cu vederea realizările majore,
manipulează sau ascund informaţia şi caută permanent noi
dovezi care le susţin acuzele”. (B. Martin şi F. Peña, 2012).
Heinz Leymann a contrazis perspectiva potrivit căreia
factorii individuali stau la baza abuzului la locul de muncă.
Cercetătorul susţine că există patru factori principali în
provocarea mobbingului:
– deficienţele în organizarea muncii (work-design);
– deficienţele în comportamentul de conducere;
– poziţia expusă social a victimei;
– morala departamentală scăzută.
Leymann (1996) recunoaşte că un prost management al
conflictelor poate fi o sursă a mobbingului, dar în combinaţie
cu organizarea neadecvată a muncii. Autorul susţine că
managementul conflictelor este o problemă organizaţională şi
nu una individuală. Conflictele escaladează în mobbing numai
atunci când managerii sau supervizorii fie neglijează, fie neagă
această problemă sau dacă sunt implicaţi şi alimentează astfel
conflictul. Potrivit lui Zapf, este la fel de plauzibilă şi ipoteza
potrivit căreia conflictele la locul de muncă sunt mai degrabă
cauza, decât efectul problemelor organizaţionale.
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Un element central al definiţiilor îl reprezintă
dezechilibrul de putere dintre părţi. De obicei, o victimă este în
mod constant tachinată, batjocorită şi insultată. În multe cazuri
este vorba despre un supraveghetor sau manager care, în mod
sistematic îşi supune angajaţii la comportamente agresive sau
umilitoare. În alte cazuri, un grup de colegi abuzează un singur
individ. Dezechilibrul de putere oglindeşte de multe ori
structura formală de putere a organizaţiei. (S. Einersen, 2004).
Davenport (1999) afirmă că mobbingul este plasat la
interacţiunea mai multor factori: psihologia, personalitatea
agresorilor şi a victimelor, circumstanţele, cultura şi structura
organizaţională, evenimentul declanşator, conflictul subiacent
şi chiar factori exteriori organizaţiei.
Mobbingul se instalează treptat, insidios, prin acţiuni
mai puţin agresive şi mai rare, evoluând până se stabilizează ca
acţiune persistentă şi conştient organizată. Leymann distinge
patru faze de evoluţie a mobbingului:
1. Prima fază este cea a unor divergenţe de opinii,
uşoare conflicte interpersonale care rămân nesoluţionate şi pot
degenera în mobbing.
2. Faza a doua este cea de instalare treptată a
mobbingului, prin repetate acţiuni agresive îndreptate de o
persoană sau de un grup asupra altei persoane. Persoana vizată
este descurajată, îi scade stima de sine, încrederea în
posibilităţile de care dispune, se instalează la nivel psihic stări
de anxietate şi chiar atacuri de panică.
3. Faza a treia este caracterizată prin permanentizarea
mobbingului, favorizată de atitudinea conducerii de ignorare a
situaţiei sau, mai mult, de tolerare sau pactizare cu agresorii.
4. Faza a patra constă în stigmatizarea socială a
victimei, afectarea gravă a personalităţii acesteia şi
îndepărtarea ei de la locul de muncă.
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1. Comportamente abuzive asociate mobbingului
Leymann a identificat 45 de comportamente asociate
mobbingului pe care le-a grupat în 5 categorii, în funcţie de
efectele asupra victimelor:
1.1. Acţiuni destinate îngrădirii posibilităţii de
exprimare a victimei: aceasta nu are posibilitatea de a-şi
expune punctul de vedere în faţa şefilor ierarhici; victima este
întreruptă atunci când vorbeşte; colegii împiedică victima să-şi
susţină punctul de vedere; colegii se adresează necuviincios,
jignesc victima; munca victimei şi viaţa personală sunt
criticate.
1.2. Acţiuni ce vizează izolarea victimei: nu se
vorbeşte niciodată cu victima: victima nu este lăsată să se
adreseze altei persoane; victimei i se atribuie un loc de muncă
ce o izolează de colegi; se interzice colegilor să vorbească cu
victima; se ignoră prezenţa fizică a victimei.
1.3. Acţiuni de desconsiderare a victimei în faţa
colegilor: victima este vorbită de rău şi se lansează diverse
zvonuri despre ea şi acţiunile ei; aceasta este ridiculizată şi
considerată bolnavă mintal; sunt atacate convingerile politice
sau religioase ale victimei; se glumeşte pe seama originii,
naţionalităţii şi vieţii particulare a victimei; notarea de serviciu
este inechitabilă; victima este hărţuită sexual.
1.4. Acţiuni de discreditare profesională a victimei:
victimei nu i se atribuie sarcini sau i se atribuie unele peste
nivelul calificării sale sau sub nivelul calificării, unele fiind
inutile sau absurde; se schimbă frecvent sarcinile atribuite
victimei şi i se impune să execute sarcini umilitoare.
1.5. Acţiuni vizând compromiterea sănătăţii
victimei: încredinţarea unor sarcini periculoase şi nocive
76

pentru sănătate; ameninţarea cu violenţe fizice; agresarea fizică
uşoară a victimei, ca avertisment; agresarea fizică gravă, fără
reţineri; neplăceri la locul de muncă sau la domiciliu; agresarea
sexuală a victimei.
2. Diagnoza mobbingului
Un conflict nu poate fi considerat mobbing dacă este un
incident izolat, este reprezentat de tachinarea la locul de muncă
sau dacă se urmăreşte motivarea angajaţilor mai puţin
performanţi. Pentru a fi considerată mobbing, interacţiunea
trebuie să se petreacă în mod repetat o perioadă de aproximativ
şase luni. Frecvenţa comportamentelor de tip mobbing mai
mult de o dată pe săptămână, pe perioadă mai mare de şase
luni, este luată în considerare pentru diagnoza mobbingului.
Ce tipuri de
comportamente sunt
calificate drept hărţuire

Ce tipuri de
comportamente
pot fi calificate
drept hărţuire

Ce tipuri de
comportamente nu
constituie hărţuire

Remarci
serioase
şi
repetate
cu
conţinut
degradant,
ofensator,
făcând
referinţă
la
caracteristici fizice sau de
aparenţă ale persoanei,
injurii
şi
insulte.
Prezentarea unor poze,
postere cu caracter rasist,
fascist, ofensiv sau altele,
trimiterea
de
e-mail-uri ofensatoare.

Criticarea unui
angajat
în
public.

Alocarea sarcinilor de
lucru.
Măsuri
de
penalizare a absenţelor
de la lucru. Cererea
respectării indicatorilor
de performanţă conform
cu standardele pentru
calificarea
respectivă.
Luarea
de
măsuri
disciplinare. Un incident
singular sau izolat în care
s-a făcut o remarcă
neadecvată sau au fost
luate măsuri inadecvate.
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Impunerea unui
mod
repetat de sarcini fără sens
şi care nu fac parte din
îndatoririle normale de
serviciu sau de sarcini
umilitoare unui angajat.

Excluderea
din activităţile
sau sarcinile
de grup.

Acţiuni de ameninţare, Afirmaţii care
intimidare împotriva unui să conducă la
angajat, în special dacă distrugerea
acesta şi-a manifestat reputaţiei unei
îngrijorarea
faţă
de persoane.
comportamente ilegale sau
lipsite de etică la locul de
muncă.
Sursa: Site-ul Comisiei Europene.

Excluderea unui angajat
de la realizarea unei
îndatoriri care are cerinţe
ocupaţionale specifice
pentru
a
îndeplini
sarcina în condiţii de
eficienţă şi siguranţă şi
pe
care
angajatul
respectiv
nu
le
îndeplineşte.
Măsuri luate împotriva
unei persoane care arată
neglijenţă la locul de
muncă, cum ar fi
gestionarea documentelor.

3. „Actorii” principali ai mobbingului:
a. Agresorii
Putem distinge trei tipuri de agresor: șefi (manageri,
supervizori, patroni), colegi, clienți. Studiile demonstrează că
puține persoane sunt victime ale subordonaților, cei mai mulți
fiind agresați psihologic de colegi sau supervizori (Einarsen și
Skogstad, 1996).
Se pare că femeile sunt predispuse să fie ținta colegilor,
în timp ce bărbații tind să fie vizați de supervizori. Ca raportare
la gen, bărbații sunt hărțuiți psihologic de alți bărbați, în timp
ce femeile sunt ținta ambelor sexe (Tașpinar și Sayli, 2008).
Sheehan (1999) promovează ideea că managerii recurg
la mobbing tocmai pentru că sunt vulnerabili într-o anumită
situație și nu știu cum să acționeze.
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Conform lui Tim Field, „agresorul pretinde adesea că
este o victimă”. De asemenea, agresorul se autovictimizează
pentru a căuta o scuză și a iniția hărțuirea către adevărata
victimă (Marina Pares, 2009).
Studiile despre mobbing nu abordează niciodată direct
agresorii, ci îi descriu pe aceştia din perspectiva victimelor. În
opinia unor cercetători, există trăsături de personalitate sau un
istoric de viaţă predispozant pentru agresori. Conform acestora,
„persoanele private de o satisfacţie legitimă sau înşelate în
aşteptări” (Sillamy, 1998), cele caracterizate de laşitate,
nevrotism, nevoie exagerată de control şi sete de putere
(Davenport, Schwartz şi Elliot 2002), propun formularea: ,,sunt
predispuse la a-i persecuta” pe alţii sub forma mobbingului.
Avram şi Cooper (2008) consideră că profilul agresorilor poate
fi cel al „perversului psihosocial” al lui Sirota (1998).
Cele şase trăsături tipice ale acestuia sunt:
 predilecţia către confuzie, opacitatea gândirii şi
eschivare;
 predilecţia spre transgresiune, provocare a
incidentelor şi perturbare manifestă, iruptivă şi intruzivă a
activităţii celorlalţi;
 atracţia faţă de negativ, atacul relaţiilor, descalificare,
umilirea persoanelor sau instanţelor colective;
 căutarea unei poziţii exclusive sau centrale;
 tendinţa a folosi un vocabular anonim, vag, de a
vorbi la persoana a III-a;
 fascinaţia irepresibilă exercitată de stăpânirea
subiectului sau obiectului.
Pentru
cercetătorii
în
domeniul
psihologiei
organizaţionale, studierea şi susţinerea acestor ipoteze rămâne
un deziderat.
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Caracteristicile organizaţiilor, care predispun la apariţia
fenomenului de mobbing, sunt însă foarte bine documentate.
Dintre acestea menţionăm:
1. Coeziunea grupului – factor care asigură o
conflictualitate redusă, dar poate produce şi dificultăţi de
integrare unui nou-venit. Calitatea de „nou-venit” este, se pare,
mai importantă decât vârsta acestuia, deşi se credea contrariul.
Şansa apariţiei unui conflict care să degenereze în mobbing
creşte cu numărul diferenţelor între acesta şi membrii grupului
(rasă, vârstă, religie, traseu profesional, nivel de instruire). De
aceea, în Ministerul Afacerilor Interne, probabilitatea ca
mobbingul să apară este mai mare în grupurile/echipele care
execută misiuni de mare risc unde coeziunea este pronunțată,
datorită faptului că viaţa şi integritatea fiecărui membru
depinde de sprijinul celorlalţi), iar victime, cel mai probabil,
sunt persoanele noi. Temele conflictului iniţial pot fi legate de:
un alt traseu profesional decât al celorlaţi până la momentul
integrării în echipă (încadrare din viaţa civilă sau, dimpotrivă,
provenienţă dintr-o echipă operativă mai bine cotată), alt tip de
instituţii de învăţământ absolvite (civile versus militare), dar şi
sesizarea, de către membrul nou-venit, a unor disfuncţionalităţi
cunoscute, dar tolerate de membrii echipei.
2. Definirea clară a rolurilor în cadrul grupului poate
creşte coeziunea acestuia, dacă nu este vorba despre o
ultraspecializare, care să conducă la izolarea unor indivizi.
Acest lucru poate fi prevenit asigurând posibilitatea membrilor
grupului de a se întâlni şi a discuta pe teme profesionale şi de a
se simţi parte a întregului. Detalierea exagerată a rolurilor
individuale divizează grupul şi conduce la creşterea
probabilităţii de apariţie a conflictelor şi mobbingului la fel ca
şi ambiguitatea rolurilor. În general, persoanele a căror muncă
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depinde de cooperarea cu alţii sunt mai rar victime ale
mobbingului.
3. Programul de muncă prelungit (peste 40 de ore pe
săptămână) şi inflexibil creşte probabilitatea apariţiei
mobbingului. Acumularea de capital uman (şi scăderea
încărcării individuale cu sarcini) poate reduce cu până la 82%
riscul apariţiei mobbingului.
4. Munca monotonă şi subsolicitantă intelectual duce la
creşterea frecvenţei şi gravităţii conflictelor în echipă şi a
posibilităţii degenerării lor în mobbing.
5. Politicile şi regulamentele precare fac imposibilă
definirea problemelor curente. Într-o astfel de organizaţie,
disfuncţiile sunt puse pe seama stresului, responsabilitatea nu
mai este atribuită agresorilor, ci climatului (Liefooghe şi
Olafson 1999).
6. Insecuritatea climatului organizaţional, generată de
tranziţii nesusţinute de strategii şi metode adecvate de
reorganizare, poate conduce la apariţia mobbingului, dar şi a
altor fenomene de patologie organizaţională (Thomas, 2005).
7. Incompetenţa managerului: stilul managerial rigid,
incapacitatea de a gestiona conflictele, organizarea precară a
activităţii, controlul ineficient, insensibilitatea faţă de
problemele cu care se confruntă angajaţii, absenţa dialogului cu
salariaţii conduc la tensiuni care se pot descărca sub forma
mobbingului (victima este considerată vinovată şi pedepsită
pentru tot răul organizaţional).
b. Victimele
Importantă pentru studierea şi contracararea
mobbingului este identificarea victimei. Dacă există mai multe
victime, trebuie precizat dacă acestea sunt atacate împreună (în
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virtutea apartenenţei la un grup care este perceput ca
ameninţător) sau separat.
Încă din cea de-a doua fază a mobbingului, în
comportamentul şi atitudinea victimei, apar modificări a căror
amploare creşte, de la comportamentul defensiv sau
iritabilitate, până la deteriorări intense, cumulative, care
îndeplinesc criteriile de diagnostic pentru diverse tulburări
psihice. O parte a psihiatrilor şi psihologilor clinicieni se opun
ideii că stresul la locul de muncă poate genera efecte de o
asemenea gravitate şi consideră că preexistau tulburări psihice
sau trăsături de personalitate care au favorizat o asemenea
evoluţie. Personalitatea victimei, ca sursă a problemelor sale,
este des invocată şi de hărţuitor. Studiile au contrazis însă
această ipoteză. Nu au fost identificate nici tipuri de
personalitate şi nici trăsături de personalitate care să apară cu o
frecvenţă statistic semnificativă în rândul ţintelor acestui tip de
agresiune.
Leyman a identificat chiar, printre cauzele mobbingului,
particularităţi de personalitate ale agresorilor. De multe ori,
victimele mobbingului nu numai că nu au personalităţi
deviante, dar sunt chiar indivizi excepţionali care au
demonstrat o inteligenţă, competenţă, creativitate, integritate
sau dedicare peste nivelul comun întâlnit în organizaţie.
Cele mai multe studii atrag atenţia asupra faptului că
femeile sunt mai frecvent victime ale mobbingului, cu atât mai
mult cu cât domeniile în care-şi desfăşoară activitatea sunt
percepute ca masculine (de exemplu, academic, militar).
Procentul victimelor-femei variază între 54% şi 60% din
numărul total de cazuri incluse în eşantioanele semnificative
studiate statistic. Conform unor studii desfăşurate în Spania,
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victimele-femei sunt, în 40% dintre cazuri, persecutate tot de
femei, în 30% dintre cazuri – de bărbaţi şi în 30% dintre cazuri
– de un grup mixt de agresori. Bărbaţii sunt, în 76% dintre
situaţii, agresaţi de bărbaţi, în 21% din cazuri – de grupuri
mixte şi în doar 3% – de femei. Nu există un acord în ceea ce
priveşte influenţa nivelului de instruire asupra probabilităţii de
a fi victima mobbingului.
Atunci când funcţia persoanei este inferioară pregătirii
(supracalificare pentru post), probabilitatea mobbingului creşte.
În acelaşi timp, în organizaţiile în care majoritatea personalului
are nivel redus de instruire, mobbingul apare mai frecvent.
Din unele studii rezultă că victimele mobbingului sunt, cel mai
frecvent, persoane cu vârsta medie de 42 de ani, iar 21% dintre
ele sunt divorţate.
Domeniul de activitate este un factor predispozant
pentru apariţia acestui fenomen. Cele mai expuse sunt
serviciile sociale, medicale şi educaţia. Astfel, 12-25% din
personalul instituţiilor academice şi 75% dintre medici sunt
expuşi mobbingului. 26% dintre medici acuză faptul că au fost
supuşi unui mobbing de lungă durată. Conform lui Kenneth
Westhues (2007), mobbingul se produce mai ales în organizaţii
unde angajaţii sunt siguri de slujbele lor, măsurarea
performanţei este subiectivă şi există o tensiune permanentă
între loialitatea faţă de organizaţie şi scopurile ei, pe de o parte,
şi loialitatea faţă de scopuri mai înalte sau personale, pe de altă
parte. Studiile citate de el arată că mobbingul este mai puţin
frecvent în mediul privat decât în sectorul nonprofit (educaţie
şi sănătate).
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c. Martorii
Unii dintre cercetătorii interesaţi de fenomenul
mobbingului îi consideră complici/aliaţi perverşi pe cei care
asistă fără a interveni pentru stoparea fenomenului. Motivaţia
acestora se crede că este de tip oportunist. Cercetările arată că,
de cele mai multe ori, în grupurile/echipele în care are loc
mobbingul se înregistrează o scădere a satisfacţiei, a
respectului pentru reguli şi angajator, a nivelului de implicare
profesională şi productivităţii şi o creştere a gradului de
nesiguranţă. Aceasta din urmă ar putea fi unul dintre factorii
responsabili pentru inerţia martorilor.
4. Efectele mobbingului
Un studiu realizat de Leymann, în 1992, pe un eşantion
de 2.428 de subiecţi, a condus la o listă amplă de simptome
declarate de victimele mobbingului. Prelucrate prin metoda
analizei factoriale, acestea au condus la cinci categorii de
factori relevanţi din perspectivă clinică:
4.1. Efecte mai ales cognitive ale unor stresori foarte
puternici care produc hiperreacţie psihică;
4.2. Efecte de tip sindrom psihosomatic de stres;
4.3. Efecte psihice cauzate de hiperproducţia de
hormoni de stres;
4.4. Efecte fizice asociate cu tensiunea musculară
prelungită, cauzate de expunerea prelungită la stres;
4.5. Tulburări de somn.
Majoritatea studiilor realizate ulterior susţin că, cel mai
frecvent, este diagnosticată tulburarea de stres posttraumatic. O
particularitate a PTSD la victimele mobbingului este faptul că
apare ca rezultat al „cotraumatizării secvenţiale”. Acest lucru
înseamnă că trauma psihică nu este produsă doar de agresori în
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mod direct, ci şi prin acţiunile departamentului de resurse
umane, personalului medical, care intervin în fazele III şi IV
ale mobbingului, ale sindicatelor şi, uneori, de membrii
familiei, care pe parcursul procesului îşi pot pierde încrederea
în victimă. Traumatizante pot fi şi metodele prin care
autorităţile abordează sau evită problema. Prin urmare, victima
mobbingului se află într-o situaţie de ameninţare continuă, sub
influenţa unui flux constant de stimuli anxiogeni, care conduc
la o evoluţie nefavorabilă a stării psihice (efecte psihice
permanente). Intensitatea tulburării de stres posttraumatic
rezultate este, în cazurile grave, similară celei apărute la
întoarcerea de pe front sau după catastrofe naturale.
5. Măsuri de prevenire a mobbingului
Deşi efectele asupra victimei sunt cele mai grave,
mobbingul este şi o chestiune de interes pentru angajatori
(manageri), pentru că poate afecta activitatea şi imaginea
organizaţiei ca urmare a următoarelor situații:
 absenteismul sau frecventele concedii de boală ale
victimei, ce creează discontinuităţi şi supraîncărcarea cu sarcini
a altor lucrători;
 tensionarea şi degradarea climatului de muncă, ce
generează dificultăţi de coordonare a activităţii, scăderea şi
uneori dispariţia totală a implicării.
Principalele tipuri de măsuri preventive ce pot fi luate
sunt:
5.1 Declaraţia publică a managerului că dezavuează
orice formă de conflict, pe care îl consideră profund dăunător
organizaţiei – este prima măsură ce trebuie luată, fiind foarte
eficientă, în pofida simplităţii ei;
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5.2 Instituirea de programe de training managerial,
dedicate formării şi dezvoltării unor aptitudini de recunoaştere
a surselor de conflict, de identificare a primelor manifestări de
mobbing, de negociere şi management al conflictului. Acestea
sunt cu atât mai importante cu cât s-a constatat că neimplicarea
managerilor în gestionarea cazurilor de mobbing se datorează
mai ales nesiguranţei acestora în legătură cu rolul pe care
trebuie să-l aibă într-o astfel de situaţie;
5.3. Impunerea de reguli şi proceduri organizaţionale
clare conduce la clarificarea rolurilor, la accelerarea şi creşterea
eficienţei măsurilor anti-mobbing. Aceste normative trebuie să
cuprindă în mod obligatoriu şi prevederi referitoare la
conduitele interzise şi modalităţile de gestionare a conflictelor;
5.4 Introducerea comportamentului respectuos între
criteriile de evaluare profesională şi a performanţei. Acuze
referitoare la neîndeplinirea acestui criteriu de către angajaţi
pot avea valoare de semnal pentru manageri în ceea ce priveşte
apariţia mobbingului;
5.5. Buna organizare a muncii şi repartizare a sarcinilor
scade nivelul de conflictualitate şi riscul de apariţie a
mobbingului;
5.6. Desemnarea de persoane cărora angajaţii să li se
poată adresa atunci când se simt în pericol, mai ales în
organizaţiile mari, unde managerii sunt greu accesibili.
6. Cadrul legislativ din România
În România s-a dezvoltat cadrul instituţional pe
problematica politicilor de prevenire şi combatere a formelor
de discriminare prin:
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 O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor formelor de discriminare, care oferă reperele generale
de politică publică în acest domeniu;
 H.G. nr. 1194/2001 prin care s-a înfiinţat Consiliul
Naţional de Combatere a Discriminării, având atribuţii
specifice în domeniul prevenirii faptelor de discriminare,
medierii părţilor în cazurile de discriminare, investigării,
constatării şi sancţionării faptelor de discriminare,
monitorizării cazurilor de discriminare, asistenţei de
specialitate a victimelor discriminării.
 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de
tratament între femei şi bărbaţi. Cu atribuţii specifice pentru
implementarea prevederilor legale în domeniu, este înfiinţată
Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi
Bărbaţi.
 O.G. nr. 84/2004 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 202/2002, adoptată în al doilea semestru al anului
2004, prin care s-a transpus integral Directiva 2002/73/EC de
amendare a Directivei 76/207/EEC privind aplicarea
principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi
referitor la accesul la angajare, pregătirea profesională
promovarea, precum şi la condiţiile de muncă.
Nu există însă legislaţie specifică cu privire la
fenomenul de mobbing, ci doar menţiuni indirecte şi elemente
incipiente de adresare prin politică publică. În Codul Muncii
(art. 5 şi 171) există specificaţii care, în interpretare, pot
include şi gestionarea fenomenelor de tip mobbing.
Contractul colectiv de muncă, unic la nivel naţional pe
anii 2007-2011, este primul document de acest tip care conţine
şi referiri la activităţi care pot fi calificate drept mobbing.
Acesta specifică faptul că regulamentele de organizare şi
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funcţionare din organizaţiile publice şi private trebuie să
conţină prevederi nonlegislative legate de violenţă şi hărţuire la
locul de muncă.
În unele organizaţii private, în special multinaţionale,
găsim redactate şi implementate coduri de bună practică în
relaţiile de muncă, ce includ şi elemente de prevenire şi
combatere a mobbingului.
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INSTRUMENTE MENTALE CARE CONTRIBUIE
LA ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI
ȘI PERFORMANȚEI ÎN
ACTIVITATEA PROFESIONALĂ

Subcomisar de poliție Irina CĂLINESCU
Institutul de Studii pentru Ordine Publică
Catedra Limbi Străine și Pregătire Misiuni Internaționale

Goethe: ,,Jeden Anfang hat seinen Reiz.”
(„Fiecare început are farmecul său.”)

Sunt foarte mulțumită de titlul pe care l-am dat acestui
articol, acum două luni, înainte de a începe să-l scriu… Aveam
atunci titluri bune de cărți, o parte deja citite, o parte urma să
fie citite, experiență – cât de cât – aveam, toate premisele
pentru un articol reușit erau asigurate; cu toate acestea, am
amânat două luni înainte să încep să scriu despre performanță
în activitatea profesională. Chiar și azi, înainte de a scrie aceste
rânduri, am făcut ordine pe birou, în birou, am tras chiar
sertarele afară să mă asigur că le șterg bine de praf.
Și cum, în teorie, am început să mă mișc puțin, cunosc
foarte bine termenul, pe care eu l-am învățat mai întâi în
engleză, pentru a-l găsi apoi, spre totala mea surprindere, și în
limba română: a procrastina (PROCRASTINÁ, procrastinez,
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vb. I. tranz. – A amâna sau a întârzia începerea execuției unei
sarcini; a temporiza, a tărăgăna, a tergiversa. Din engl.
Procrastinate – Dexonline). Poate să pară falsă modestie, dar
vă asigur că nu este, acum două luni eram foarte entuziasmată
de toate și de tot, un entuziasm suficient de mare încât să cred
că pot scrie acest articol cu lejeritate, ignorând experiența, care
este așa cum am menționat mai sus, până când un fragment
dintr-o carte mi-a aprins toate becurile de alertă, forțându-mă
să recunosc un adevăr evident:
„Cunoștințele fără experiență sunt filozofie, iar
experiența fără cunoștințe este ignoranță. Rezultatul
interacțiunii dintre acestea este înțelepciunea” (Dispenza, 2012,
pag. 236).
Articolul urmează să îl scriu oricum acum, cu bruma de
cunoștințe și experiențe adunate până în prezent, experiențe,
care fie vorba între noi sunt mai degrabă expresii de rea
practică, decât de bună practică, nu mai pot amâna și mai mult
decât am făcut-o, mă văd nevoită să pornesc de la premisa că și
un articol mai puțin valoros tot reprezintă mai mult decât
nimic. Am luptat mult cu mine până am schimbat perspectiva,
din școală (nici la facultate nu s-a schimbat nimic), una dintre
problemele mele principale reprezenta amânarea, probabil că
niciunui copil nu-i place foarte mult să își facă temele, în
special compunerile la română; cu toții am trecut prin asta, cred
că eram chiar puțin alergică la cuvântul compunere, mai ales
când se transforma în Aufsatz-ul pentru germană (logic, pentru
mine compunerile în germană erau ceva și mai greu decât cele
de la română), pe toate le făceam în ultimul moment, niciodată
vinerea, de care lunea este atât de departe, iar spre surprinderea
mea, de multe ori erau chiar bune. De fapt, eram chiar talentată
la scris, suficient de talentată încât să devin pretențioasă și
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chiar, mai rău, perfecționistă. Termen care este în esență
pozitiv, dar doar în limitele acceptabile; de la un punct devine o
povară suficient de mare, încât să reducă totul la nimic.
Perfecțiunea este de fapt termenul pozitiv, în timp ce
perfecționismul reprezintă o capcană.
Abia acum, după ani de la începerea activității
profesionale, încep să schimb perspectiva. Dar, cum m-am
bucurat cu toată naivitatea infantilă, când am aflat că sunt
propriul meu căpitan de corabie prin valurile vieții
(profesionale și private), preluând ideea din cărți, că sunt
singurul gânditor din mintea mea, așa m-a copleșit aplicarea ei
în practică. O corabie nu se manevrează așa ușor cum pare la
prima vedere, iar cursul ei în niciun caz nu poate fi schimbat
brusc. Vestea bună este că, dacă nu te grăbești să ajungi la
destinație, atunci ai timp de manevre mici, dar sigure, un
progres lent într-un interval mai mare de timp începe să devină
cuantificabil. „Corăbiile intră în port pe mare calmă” (Scovel
Shinn, 2016, pag. 44).
Avantajul vremurilor în care trăim este că acum avem
un manual de utilizare pentru aproape orice, dacă dorim să
aprofundăm un domeniu, avem acces facil la informații;
reversul medaliei este că există tone de informații în orice
domeniu, așa că ne revine marea onoare de a face selecția,
lucru care necesită un efort constant, dacă luăm în calcul faptul
că școala prin care am trecut noi ne-o fi pregătit pentru multe –
mai puțin pentru era digitală.
Jim Kwik are un podcast pe YouTube,
www.youtube.com/watch?v=Cx3xMdmkBLo, în care prezintă
următoarele șase recomandări de a evita procrastinația:
1. Prima este genial de simplă. Atât de simplă, încât
devine contradictorie, dar privind cu atenție, capătă mult sens:
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recomandarea este să începem prin a procrastina
procrastinația; dacă tot suntem ași în a amâna, atunci să
începem prin a amâna amânarea.
2. A doua recomandare este să începem de undeva, de
oriunde, important este să începem. Acest lucru ne crește
considerabil probabilitatea de a și termina acel lucru (exemplul
meu: cu o felie de tort sau o farfurie de paste bune, sunt șanse
minime să ne oprim înainte de a termina și ultima înghițitură;
vorba noastră românească: lucrul început este pe jumătate
făcut).
3. A treia recomandare este să împărțim ceea ce tot
amânăm în mai multe părți. Un proiect mare poate fi un
adevărat monstru dacă îl privim în ansamblu, dar să nu uităm
celebra vorbă a lui LaoTzu: „O călătorie de o mie de mile
începe cu un singur pas”.
4. Al patrulea aspect, pe care e bine să îl luăm în
considerare, este să fim blânzi cu noi înșine. De obicei, când
suntem prea severi cu noi înșine și ne facem procese de
conștiință mai mari decât este cazul, obținem reversul medaliei,
îndepărtându-ne și mai mult de ajungerea la final. Astfel, e de
dorit să ne admitem limitele și să ne facem un plan realist, pe
care avem șanse mai mari să-l respectăm.
5. A cincea recomandare vine în continuarea celei
precedente și presupune să ne planificăm activitățile, lucru care
pare să fie de la sine înțeles, dar, după cum specifică și Jim
Kwik, „Common sense is not always common practice”.
Gândirea rațională nu se găsește întotdeauna în ceea ce facem.
6. A șasea recomandare este de a înțelege motivația din
spatele proiectelor noastre. Uneori nu este suficient doar să
vizualizăm rezultatele în cap/minte (componenta noastră
rațională), pentru ca mâinile noastre să treacă și la acțiune. Ne
lipsește partea noastră emoțională, de ce-ul din inima noastră.
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În această ordine de idei, filozoful german Friedrich
Wilhelm Nietzsche a remarcat faptul că, dacă cineva are
propriul de ce al vieții, se împacă aproape cu orice cum, iar
Johann Wolfgang von Goethe a considerat că „In dem Moment,
in demmansich definitiv verpflichtet, bewegtsich die
Vorsehungzusehr.” (În momentul în care îți iei un angajament
definitiv, atunci și providența se pune în mișcare).
Dar există și anumite capcane legate de motivație, în
sensul în care uneori este bine să începem înainte de a ne simți
pregătiți, în realitate foarte rar suntem cu adevărat gata să
începem ceva, în special sarcinile dificile. James Clear, în
cartea sa, „Atomic Habits”, a tras concluzia că oamenii de
succes încep înainte de a se simți pregătiți. „If you’re working
on something important, then you’ll never feel ready. A side
effect of doing challenging work is that you’re pulled by
excitement and pushed by confusion at the same time.” (Atunci
când lucrezi la ceva important, nu te simți niciodată pregătit.
Un efect secundar atunci când avem de realizat sarcini
provocatoare este că te simți în același timp ridicat/tras de
încântare și coborât/împins de confuzie.) Astfel încât este
normal să ne simțim nesiguri, nepregătiți și uneori chiar
necalificați, dar pe de altă parte e important să pornim de la
ideea potrivit căreia ce avem acum este suficient pentru a
începe.
Este totuși posibil să facem prin anumite strategii și
planuri de dezvoltare personală o adevărată schimbare? Se
închid ușile noastre de creștere a performanței odată cu
înaintarea în vârstă? Capacitățile noastre intelectuale și de
memorare se risipesc oare încet, dar sigur?
În ultimii 20 de ani s-au descoperit mult mai multe
despre creierul uman, decât în ultimii 2000 de ani. Au loc, în
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prezent, adevărate revoluții în domeniul neuroștiințelor. Ce
credeam până de curând că este imposibil, devine posibil în
lumina noilor descoperiri; oamenii de știință considerau în
trecut că în creier există anumite conexiuni fixe, ceea ce
însemna că schimbarea era imposibilă și că sistemul de reacții
și tendințe moștenite reprezintă un destin inevitabil. Însă
creierul este elastic, are capacitatea de a scoate din circuit căi
învechite de gândire și de a construi altele, oricând, la orice
vârstă, indiferent de sex și de educație (vezi Dispenza, 2012,
pag. 47-48).
„Adevărul este că suntem modele de flexibilitate,
adaptabilitate și că dăm dovadă de o neuroplasticitate care ne
permite să ne reformulăm și rearanjăm conexiunile nervoase și
să generăm comportamentele pe care le dorim.” (Dispenza,
2012, pag. 30).
Un punct de plecare pentru a ne modifica arhitectura
creierului îl reprezintă faptul că trebuie să fim atenți la ce trăim
într-un anumit moment. Stimularea în mod pasiv a circuitelor
creierului, fără conștientizarea stimulului și a conținuturilor
prelucrate, nu produce niciun fel de modificări cerebrale (vezi
Dispenza 2012, pag. 66-70).
Relația dintre creier și minte este fascinantă pentru
oamenii de știință; pe măsură ce se dezvoltă cercetările din
domeniul neuroștiințelor, se încearcă definirea acestei relații –
misiune extrem de dificilă, având în vedere că mintea și
creierul sunt interconectate într-un mod extrem de complex. În
mai multe surse în literatura de specialitate, creierul uman este
comparat cu un calculator foarte performant: așa cum
calculatorul trebuie conectat la o sursă de energie pentru a
putea funcționa, la fel și creierul trebuie să fie viu pentru a
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putea genera minte. Din această relație fascinantă (dar deosebit
de complexă, încât nu se știe dacă va putea fi vreodată înțeleasă
în grad mare), doresc să aduc în discuție bucla de feedback, un
principiu pe care eu îl consider deosebit de important pentru
subiectul de față. Fiecare gând produce o reacție biochimică la
nivelul creierului, care se transmite în corp, permițându-i
acestuia să simtă cum gândim. Fiecare gând produce o
substanță, căreia îi corespunde o senzație în corp. La fiecare
gând pozitiv, creierul produce un neurotransmițător numit
dopamină, care ne face să ne simțim fericiți. În caz contrar,
atunci când anticipăm o experiență negativă, gândurile de
supărare, ură sau autodepreciative determină creierul să
producă anumite substanțe chimice (neuropeptide), la care
corpul reacționează corespunzător, iar noi ne simțim furioși,
dușmănoși sau lipsiți de valoare. Pe de altă parte, creierul
monitorizează constant starea corpului și observă cum se simte
trupul. Ca răspuns la această trăire organică, creierul generează
gânduri, care produc din nou mesagerii chimici corespunzători.
Cu alte cuvinte, începem să gândim cum simțim. „Gândirea
creează simțire, iar apoi simțirea creează gândire, într-un ciclu
continuu” (Dispenza, 2012, pag. 62). Astfel, gândurile ne
influențează în mod direct starea de sănătate. Dacă ne dorim o
sănătate mai bună, atunci trebuie, în mod voit, să schimbăm
tiparele de gândire sau atitudini, evadând din ciclurile nocive
reluate mereu de gândire-simțire, simțire-gândire și punând în
locul lor altele benefice.
Reluând comparația de mai sus a creierului nostru cu un
supercalculator, putem adăuga acum faptul că gândurile noastre
reprezintă programul ce rulează, determinând funcționarea
acestuia. Aceasta este ideea-cheie care susține coloana
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vertebrală a prezentului articol. Atunci când dorim cu adevărat
o schimbare pozitivă în viața noastră, trebuie să acționăm în
mod pozitiv, iar pozitiv înseamnă a adăuga, nu a tăia. Pentru ca
mintea noastră să poată accepta schimbarea, avem nevoie de
gânduri pozitive, formulate cu atenție; nu ne concentrăm pe
ceea ce nu trebuie, ci pe ceea ce trebuie. Pe măsură ce adăugăm
în mod constant obișnuințe bune în viața noastră, vechile
obișnuințe care ne purtau pe panta negativității se diminuează
de la sine. Acest principiu simplu poate fi aplicat în orice
domeniu. În alimentație, de exemplu, aducem pe masa noastră
mai multe alimente sănătoase, locul pentru cele mai puțin
sănătoase reducându-se astfel de la sine. Motivul pentru care
multe diete eșuează este că majoritatea se axează pe produsele
care nu trebuie consumate, corpul nostru este supus unui stres,
iar creierul nostru, care, de altfel, iubește să aibă rezerve (mai
ales dacă s-a obișnuit cu ele) poate chiar să întoarcă armele
împotriva noastră, încetinind metabolismul.
Schimbarea este posibilă, dar presupune foarte multă
muncă și autodisciplină. Iar un aspect foarte important care
trebuie subliniat aici este că progresul este de obicei foarte lent.
Capcanele progresului, precum și ale regresului, sunt
reprezentate tocmai de faptul că necesită o perioadă
îndelungată, suficient de mare, încât să nu poate fi simțite,
decât dacă sunt monitorizate în mod intenționat. Comparația
din literatura de specialitate este aceea cu un avion care, dacă
își modifică cu doar câteva grade direcția, ajunge la altă
destinație (vezi Rolf Dobelli, pag. 14-17). În aceeași ordine de
idei, James Clear, în „Atomic Habits”, compară monitorizarea
progresului cu topirea unui cub de gheață într-o încăpere cu
temperaturi negative, unde, deși temperatura crește constant,
până nu devine pozitivă, nu poate topi cubul de gheață.
Rezultatele noastre sunt vizibile uneori după mai mult timp de
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la începere. Aceasta este o capcană care determină adesea
oamenii să renunțe, dar pentru topirea cubului de gheață a
contat faptul că temperatura a crescut în mod constant, chiar și
atunci când încă era una negativă (vezi Clear, 2018,
pag. 20-23).
Paul McKenna puncta foarte frumos în cartea sa faptul
că majoritatea oamenilor au mai mult control asupra filmului
de la cinema, la care se hotărăsc să meargă, decât asupra
filmelor care se derulează în mintea lor (vezi McKenna, 2011,
pag. 55-72).
Dacă în prima parte am încercat să aduc în discuție
câteva idei generale din acest domeniu foarte amplu, pe care
eu, personal, am început să îl scrijelesc ușor, în continuare vă
prezint câteva instrumente mentale, pe care le-am întâlnit și pe
care mintea mea le-a putut selecta până acum. Înainte de a trece
la treabă, simt nevoia să îl citez pe Burchard, 2017: ,,When you
knock on the door of the opportunity, do not be surprised, that
it is Work, who answers” (,,Atunci când bați la ușa
oportunității, să nu fii surprins că este Munca, cea care
răspunde.”)
Prima mea recomandare, care pe m-a ajutat cel mai
mult și care, pentru mine, a devenit prioritate, este cititul. Jim
Kwik consideră că fiecare trebuie să citească o carte pe
săptămână; matematic vorbind, o carte-standard de 200 de
pagini se citește într-o săptămână, dacă pentru asta alocăm
jumătate de oră pe zi. Nu mi-e ușor să recunosc, dar eu am
redescoperit abia acum pasiunea pentru citit, pe care am avut-o
în liceu, după aproape douăzeci de ani de la terminarea
acestuia. Într-o lume în care nu ne mai măsurăm de mult în
forța fizică, dimensiunea pe care o capătă calitatea ideilor
noastre este din ce în ce mai mare. Paul McKenna – 2011 –
considera că bogăția unei țări o să fie dată de calitatea ideilor
97

oamenilor săi; formele de învățământ, atât cele inițiale, cât și
cele continue, pe parcursul vieții, merită cu adevărat întreaga
noastră atenție și dedicare, indiferent de rolul, sau mai bine zis,
de rolurile în care ne aflăm în cadrul acestui proces amplu. O
carte bună reprezintă concluziile acumulate în ani de experiență
și cercetare ale autorului, ceea ce înseamnă că putem descărca
în câteva zile roadele muncii unui autor, idei adunate poate în
decenii. Aceasta este forța lecturării, pe care Jim Kwik o explică
în podcast-ul său, www.youtube.com/watch?v=K05LxCChnac
&list=PLwf_ceM-L-lOhmoyl0Qe2O1zLL9qOkBR0&index=3.
O carte pe săptămână reprezintă 52 de cărți pe an, o
direcție foarte bună de a ne asigura progresul lent, dar sigur,
despre care vorbeam mai devreme.
Dar să nu devenim sclavii cantității, în detrimentul
calității. Nu merită să citim orice. Rolf Dobelli (2018, pag.
176-180), om de afaceri și scriitor elvețian, este de părere că o
carte cu adevărat bună merită citită de cel puțin două ori.
Dintr-o carte, pe care o citim doar o dată, nu reținem suficientă
informație, încât să conteze pe termen lung (ies aici din
discuție romanele polițiste, pentru că nimeni nu vrea să afle a
doua oară cine este criminalul), dar după o carte asupra căreia
revenim de câteva ori, introducem în memoria de lungă durată
mai multe informații, pentru că la fiecare nouă lectură cu
siguranță descoperim noi idei.
În planificarea activităților, mie, personal, mi-a atras
atenția metoda Ivy Lee, pe care fiecare o poate ajusta în funcție
de necesități, metodă prezentată în continuare. La începutul
secolului al XX-lea, Charles M. Schwab era unul dintre cei mai
bogați oameni din lume. În dorința lui de a crește eficacitatea
echipei sale și de a descoperi moduri mai bune de a duce
activitățile și sarcinile la bun sfârșit, Schwab l-a angajat pe un
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consultant foarte respectat la acea vreme în domeniul
productivității, pe nume Ivy Lee, considerat azi un pionier în
domeniul relațiilor publice. Ivy Lee a avut întâlniri care nu au
durat mai mult de 15 minute, cu toți directorii executivi ai
firmelor deținute de Schwab. Metoda lui Lee conține următorii
cinci pași, care asigură creșterea eficienței și productivității:
1. La sfârșitul fiecărei zile de muncă, scrie șase lucruri
importante pe care trebuie să le realizezi în ziua ce urmează.
Nu scrie mai mult de șase sarcini.
2. Aceste activități trebuie ordonate în funcție de
adevărata lor importanță.
3. Când ajungi a doua zi la birou, te concentrezi doar pe
prima sarcină, fără a trece la a doua sarcină, până nu a fost
finalizată prima.
4. La fel se procedează și cu restul sarcinilor. La
sfârșitul zilei, orice item neterminat poate fi trecut cu prioritate
în lista de activități a următoarei zile de muncă.
5. Repetă acest proces în fiecare zi de muncă.
După trei luni în care Schwab și directorii săi executivi
au aplicat această metodă, Lee a primit un cec care în zilele
noastră echivalează cu 400.000 de dolari.
Metoda lui Lee, de a așeza sarcinile în funcție de
priorități, poate părea stupid de simplă. Dar cum oare ceva atât
de simplu poate avea rezultate atât de mari? Ce o face atât de
eficientă?
James Clear este de părere că este suficient de simplă
pentru a funcționa; criticile aduse acestei metode au fost că nu
poate fi aplicată în totalitatea nuanțelor și elementelor foarte
complexe ale vieții profesionale. Ce se întâmplă în situațiile de
urgență? Dar tocmai situațiile complexe cauzează adesea
slăbiciuni, pentru că este și mai dificil să te pui din nou pe
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picioare. Desigur că pot apărea urgențe și situații neprevăzute,
dar este de preferat ca acestea să fie ignorate pe cât posibil sau
rezolvate atunci când reprezintă o necesitate, iar în rest ne
întoarcem, cât de repede posibil, la lista de activități prioritare.
O regulă simplă poate ghida un comportament complex.
Un alt punct forte al acestei metode este faptul că te
forțează să iei rapid decizii. Napoleon Hill, în celebra sa carte
apărută în 1937, Think and Grow Rich, spunea că oamenii
puternici iau decizii importante rapid și nu mai revin asupra
lor, decât în mod excepțional, în timp ce oamenii mai puțin
puternici amână mult momentul luării deciziei și, chiar și când
iau o decizie, se răzgândesc repede.
Probabil că nu este nimic magic în numărul de
6 activități pe zi, cu siguranță pot fi și 5 sau 7, magia se naște
probabil din setarea unor standarde și așteptări. Pentru că cel
mai bun lucru, pe care îl putem face atunci când avem prea
multe idei, sau când suntem copleșiți de multitudinea de sarcini
care trebuie finalizate, este să reducem numărul lor și să
îndepărtăm tot ce nu este absolut necesar. Diminuarea ne poate
face să ne simțim mai bine, în sensul că dacă nu ne-am luat
angajamentul de a face anumite lucruri, vom fi distrași de
orice.
James Clear punctează foarte bine și argumentul că
dacă avem o listă prestabilită de sarcini, atunci și tendințele de
a procrastina se diminuează, pentru că cel mai mare obstacol
care trebuie depășit, pentru a finaliza obiectivele, este de a le
începe. Acum, când scriu aceste rânduri, este prima mea zi în
care aplic această metodă; nu pot adăuga încă propriile mele
concluzii, doar mi-am luat angajamentul de a folosi această
metodă, pe care o combin cu stabilirea unor pauze fixe. Pentru
că eu încep programul la oră fixă, după fiecare 50 de minute,
iau o pauză, pentru a mă ridica de la birou, indiferent dacă am
finalizat sau nu activitatea la care lucrez.
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Ultimul avantaj adus în discuție de Clear este faptul că
această metodă solicită concentrarea pe o singură activitate.
Conceptul preluat din limba engleză de multi-tasking, prin care
se consideră că fiind foarte ocupat cu mai multe sarcini
simultan este sinonim cu a fi mai bun, devine un mit, în
contextul în care exact opusul se aproprie mai mult de realitate:
a avea mai puține priorități simultan conduce la o activitate mai
eficientă. Acest concept l-am întâlnit și la alți autori, care
consideră că în realitate multi-tasking este changing-tasking,
pentru că mintea umană nu se poate concentra la potențial mare
la mai multe sarcini simultan, în general creierul uman are
nevoie de o perioadă între 3 și 15 minute pentru a se adapta la o
nouă activitate.
În aceeași ordine de idei, se poate adăuga și faptul că
unele studii au demonstrat că acest concept în sine duce la
distragere, fiind incompatibil cu concentrarea la nivel înalt,
necesară pentru a atinge un grad ridicat de performanță și de a
asigura calitatea în executarea sarcinilor. Eficiența și
productivitatea noastră scad atunci când nu ne concentrăm pe
deplin doar pe un singur lucru, deoarece creierul nostru încă
procesează informații aferente unei sarcini încă nefinalizate
(vezi Burchard, 2017: pag. 179).
Un alt aspect care trebuie adus în discuție este modul în
care ne folosim energia pentru fiecare activitate în parte. Pauza
despre care vorbeam mai devreme mi se pare benefică. Câteva
minute din această pauză (în special atunci când trecem la o
altă activitate) le putem folosi pentru a ne pregăti în mod
eficient pentru ceea ce urmează. Nu putem anticipa în totalitate
fapte și mai ales reacțiile altor persoane, dar ne putem pregăti
pentru cum dorim să ne simțim. Emoțiile sunt reacții automate
ale corpului, modul în care le interpretăm ne aparține însă în
totalitate.
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”This means you don´t have to wait for joy, motivation,
love, excitement, or any other positive emotion in life. You can
choose to generate it, on demand, any time you want, through
the power of habit.” ,,Acest lucru înseamnă că nu trebuie să
aștepți ca bucuria, motivația, iubirea, încântarea sau oricare altă
emoție pozitivă să apară în viața ta. Poți alege să le creezi, la
cerere, de fiecare dată când dorești asta, prin puterea
obișnuinței.” (Burchard 2017, pag. 97).
În decursul unei zile trecem prin mai multe etape,
purtăm diferite roluri, în funcție de activitatea desfășurată, de la
trezitul din somn, pregătirea pentru a pleca de acasă, drumul
spre muncă (putem fi șoferi, călători în mijloacele de transport
privat sau public, pietoni), ajungem la birou, unde desfășuram
diverse tipuri de activități individuale sau în echipă, uneori
participăm la ședințe, facem parte din diferite comisii etc. După
programul de muncă ne întoarcem acasă, unde, în funcție de
situație, jucăm un alt rol în viața noastră privată. Brendon
Burchard ne propune o tehnică: de a ne conserva energia de la
o activitate la alta, astfel încât să ne putem bucura de toate
etapele zilei, fără a ne mai simți cu bateriile descărcate.
Tehnica lui poartă denumirea RELEASE TENSION, SET
INTENTION și cuprinde următorii pași simpli:
1. Închide ochii pentru un minut sau două;
2. Repetă în gând cuvântul release (a elibera), în
intervale regulate de câteva secunde, în acest timp îți relaxezi
umerii, gâtul, fața, bărbia. Eliberează mai departe tensiunea
resimțită în zona spatelui și a picioarelor. Eliberează tensiunea
din minte și suflet, dacă acest lucru este prea dificil,
concentrează-te doar pe corp și respirație. Nu este necesar ca
această relaxare să dureze mult timp, câteva minute sunt
suficiente.
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3. Când simți că ai eliberat o parte din tensiune, treci la
pasul următor: stabilirea intenției. Acest lucru presupune să te
gândești la ce vrei să simți sau să obții în activitatea care
urmează. Pune-ți întrebări de genul: „Ce fel de energie îmi
doresc să aduc în următoarea activitate?”, „Cum aș putea să
aduc excelență în realizarea următoarei activități?”, „Cum aș
putea să mă bucur de proces?” Acest gen de întrebări îți
activează mintea să fie mai prezentă în următoarea activitate –
vezi Burchard 2017, pag. 100, sau vizitează următorul site
al autorului, pe YouTube: www.youtube.com/watch?v=v2m
Y36Ho1Sk – pentru o tehnică mai complexă de meditație.
O autoare care și-a făcut un renume la nivel mondial în
domeniul planificării timpului de care dispunem este Laura
Vanderkam (www.youtube.com/watch?v=c1ApIb7_mHY). În
cartea sa, 168 HOURS: You Have More Time Than You
Think, pornește de la ideea că avem cu toții, matematic
vorbind, suficient timp pentru lucrurile cu adevărat importante
din viața noastră, cu condiția să știm care sunt acestea și să le
tratăm cu prioritate; exemplul autoarei este timpul pe care îl
găsim instantaneu dacă am avea casa inundată. Întrebarea este
în ce măsură putem trata cu aceeași importanță aspectele vieții
noastre care contează cu adevărat. Matematic vorbind, lucrăm
în medie 40 de ore pe săptămână, dormim 56 de ore; din 168 de
ore rămân 72 de ore, asupra cărora avem control în a le
planifica. În general, oamenii care nu au suficient timp sunt cei
care îl irosesc, în special prin faptul că nu îl planifică deloc.
Baudelaire remarca faptul că „nu putem uita de timp, decât
servindu-ne de el”. Laura Vanderkam ne propune ca data
viitoare când simțim nevoia de a folosi expresia nu am timp, să
o înlocuim cu aceasta nu reprezintă o prioritate pentru mine.
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Oprah aduce în discuție o idee foarte frumoasă legată de
managementul timpului, în cartea sa, Înțelepciunea duminicilor,
scrisă pe baza așa-numitelor momente aha din cadrul emisiunii
Super Soul Sunday, redând un dialog cu David Brooks:
Oprah: „Îmi place cum spuneți că ar trebui să ne
clasificăm iubirile, în înalte și mărunte. Spuneți-mi, cum se
face?”
David Brooks: „Este un concept care aparține marelui
teolog Augustin… Esența păcatului este dezordinea în
iubire… Fiecare dintre noi înseamnă multe lucruri. Ne iubim
familiile. Iubim banii. Ne place să primim afecțiune. Statut.
Adevărul. Și cu toții știm că unele iubiri sunt mai presus decât
altele. Știm că iubirea de familie este deasupra iubirii de bani.
Sau că iubirea față de adevăr ar trebui să fie peste iubirea față
de bani. Și dacă mințim ca să obținem bani, facem dezordine în
iubiri… Prin urmare, e util să te așezi și să te întrebi: Ce
iubesc? Care sunt lucrurile pe care le iubesc cu adevărat? Și
în ce ordine le iubesc? Aloc timp pentru iubirea cea mai
înaltă? Sau pentru cea mai măruntă?”
În aceeași ordine de idei, un alt aspect important îl
reprezintă balanța muncă-viață privată (din engleză: the work –
life balance), deoarece este foarte important cum ne salvăm
energia dintr-o parte în alta. Tehnica RELEASE TENSION, SET
INTENTION, descrisă mai sus, este o metodă foarte bună de a
nu rămâne încărcați emoțional sau blocați în activitatea
precedentă și de a separa nu numai diferitele activități pe care
le desfășurăm zilnic, ci și de a delimita mai bine încărcătura
emoțională specifică vieții profesionale și private, fără a face,
pe cât posibil, transferul dintr-o parte în alta. Burchard atrage
atenția asupra celei mai frecvente greșeli pe care o facem de
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obicei atunci când ne gândim la această balanță, și anume
încercarea de a echilibra balanța în mod cantitativ, prin
echivalarea numărului de ore, și nu în mod calitativ.
Confundarea calității cu cantității în acest aspect ne pune în
dificultate. Recomandarea autorului este să încercăm să
echilibrăm momentele de fericire și progres în majoritatea
domeniilor din viața noastră, în loc să echivalăm doar un
număr de ore. ”Instead of trying to balance hours, try to
balance happiness or progress in your major life arenas.”
(Burchard, 2017, pag. 181).
Pentru a susține o bună balanță muncă-viață privată,
Laura Vanderkam propune să ne planificăm activitățile pe
săptămână, (https://lauravanderkam.com/wp-content/uploads/
2018/04/15-Min-Timesheet-168-Hours-v2.pdf), luând în calcul
faptul că mijlocul săptămânii calendaristice, nu lucrătoare, este
joi, ora 17.00, dacă începerea acesteia este luni, ora 5.00
dimineața (nu trebuie să fim deja în picioare atunci, ne putem
bucura liniștiți de somn). Autoarea preferă să își planifice
activitățile pentru săptămâna viitoare vineri după-amiază, când
de obicei ne relaxăm după activitatea profesională, activități
împărțite în trei categorii: carieră, familie, propria persoană.
Dacă introducem în planificarea noastră săptămânală lucruri ce
susțin aceste trei categorii, ne apropiem de o bună balanță.
Bineînțeles că nu trebuie să uităm vechea zicală din idiș,
potrivit căreia Dumnezeu râde, atunci când omul își face
planuri (Mann Tracht, Un Gott Lacht; Man Plans, and God
Laughs). În acest sens, Laura Vanderkam face recomandarea
de a planifica activitățile prioritare în primele două zile ale
săptămânii, nu vinerea, în cazul în care apare o situație
neprevăzută rămânând suficient timp pentru replanificare.
Chiar și timpul pe care îl petrecem pe drum, în trafic, poate fi
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valorificat, în funcție de preferințele noastre, parafrazând-o pe
autoare. Pot adăuga că așteptările noastre sunt infinite, în
contextul în care timpul de care dispunem este finit; ne rămâne
însă întotdeauna posibilitatea de a alege, așa că e de preferat să
facem alegeri bune.
O planificare eficientă a timpului presupune și a lăsa
spații libere, pentru a lăsa loc oportunităților. Nu știm niciodată
când putem fi prinși într-o conversație de bună calitate, care ne
poartă către idei noi și constructive și pe care ar fi păcat să o
întrerupem brusc din cauza presiunii timpului.
În cartea De la suflet la suflet, Gary Zukav ilustrează,
printr-o poveste, diferența dintre ce e urgent și ce e important:
„Ne străduiam să restructurăm mica noastră organizație,
pentru o mai mare eficiență și, în același timp, urmărind
concordanța cu intențiile sufletului – armonie, cooperare,
împărtășire și venerare a vieții… În timp ce stăteam în cerc și
deliberam, a vorbit un bărbat cu multă experiență corporatistă:
Trebuie să facem diferența între ceea ce este urgent și ceea ce
este important… Am putea rezolva toate problemele urgente pe
care le avem, fără a realiza nimic din ceea ce este important.
Evidențiase perfect problema – cum să rezolvăm chestiunile
urgente pe care le avem, fără a ne pierde în ele… E important,
a continuat el, să găsim tiparele care ne conduc spre lumina
conștiinței.
A ajunge undeva la timp este o chestiune urgentă. A
rămâne conștienți de ceea ce simțiți în timp ce respectați
termenele este important. A prinde un avion este urgent. A vă
aminti că șoferul de taxi este un suflet, ca și voi, este important.
Competiția este o urgență. Cooperarea, împărtășirea, armonia și
venerarea vieții sunt importante.” (vezi Zukav, 2013, pag. 97).
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În Secretele creierului uman, autorii subliniau faptul că
o întâmplare negativă echivalează în mintea noastră cu cinci
pozitive; rolul creierului nostru este de a ne menține în viață cât
mai mult timp, iar pentru supraviețuirea noastră, ca specie, de-a
lungul timpului, era important să învățăm și să evităm situațiile
care ne puneau în pericol. Stresului fizic, căruia corpul nostru
știe atât de bine să îi facă față, prin adoptarea tacticii de luptă
sau fugă, i s-a alăturat, în vremurile noastre, stresul psihic,
pentru care corpul nostru, la nivel de subconștient, aplică
aceeași tehnică de luptă sau fugă, doar că în plan real nu avem
nici de cine sau unde fugi și nici cu cine lupta în mod fizic
(excepție – situațiile în care lucrurile degenerează). Paul
McKenna sintetizează foarte bine, în capitolul despre crearea și
menținerea sănătoasă a corpului, minții și spiritului, din cartea
sa Schimbă-ți viața în șapte zile, importanța de a ne crește
rezistența la stres. Comparația pe care autorul o face este cu
creșterea rezistenței la efort fizic. Atunci când facem efort
fizic, ne supunem în mod deliberat corpul la stres. Pentru a
spori eficiența exercițiilor fizice, trebuie să îi lăsăm timp
corpului să își revină; dacă mușchii (inclusiv inima) sunt supuși
la stres, dar apoi au timp de recuperare, aceștia devin mai
puternici. Formula autorului este: expunere în creștere la
stres + timp de recuperare de calitate = capacitate de
rezistență la stres mai mare.
„Oscilarea între expunerea la stres și recuperare nu este
doar o idee bună, ci și un lucru inevitabil. Exemplul extrem se
poate găsi în Japonia, unde karoshi, sau moartea prin epuizare,
a amenințat de multe ori să devină o epidemie națională. În
timp ce moartea poate fi limitată în ceea ce privește timpul de
recuperare de calitate, suprasolicitarea la locul de muncă,
epuizarea și bolile misterioase care nu ne lasă să lucrăm sunt
107

modalități mai familiare cu care satisfacem inconștient nevoia
de echilibru a corpului nostru.” (Paul McKenna, 2011,
pag. 166)
Etapa următoare în lupta cu stresul este să ne schimbăm
perspectiva asupra situațiilor de viață. Acest lucru presupune
foarte mult efort din partea noastră pe un progres foarte lent, în
majoritatea cazurilor, așa cum am vorbit la începutul
articolului. Gary Zukav încheie cartea sa, În adâncul sufletului,
cu un capitol întitulat Depășirea stresului. Autorul consideră că
stresul reprezintă consecința împotrivirii noastre la situațiile de
viață prin care trecem:
„Când te opui unei circumstanțe din viața ta consumi
energie, iar asta cauzează stres… Cantitatea de stres din viața
ta este determinată de cât de multă energie irosești
împotrivindu-te vieții… Împotrivirea este pierderea energiei
care rezultă din încercarea, prin intermediul gândurilor și al
sentimentelor, de a schimba o persoană, o întâmplare sau o
situație… Împotrivirea la circumstanțele din viața ta este
același lucru cu a spune unui râu: Nu ar trebui să treci pe aici.
Ar trebui să treci pe acolo… Când accepți cursul apei, te
liniștești. Eliberarea de stres reprezintă eliberarea ta. Îți oferă
posibilitatea de a respira adânc și de a te bucura de priveliște.
Înveți să te relaxezi în momentul prezent. Respiră adânc și
bucură-te de râu...”
La începutul articolului am vorbit despre progres și
despre cât de important este să avem un progres constant, chiar
și de un procent zilnic, care probabil este mai sustenabil, decât
unul rapid. În această direcție, îmi place foarte mult următorul
fragment din O viață împlinită, de Brendon Burchard:
„Poate părea dificil să te concentrezi pe atât de multe
lucruri. Mi-am dat seama că mă ajută dacă mă gândesc la
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conștiința mea ca la principalul observator și factor motivant al
vieții mele. Așa că îmi place să îmi imaginez că există un
tablou de bord în mintea mea, cu ajutorul căruia verific tot și
activez lucrurile atunci când e nevoie. Pe tabloul meu de bord
văd cinci panouri de comandă, toate cu ace care se mișcă
asemenea vitezometrelor și tahometrelor de la mașinile vechi.
Panourile de comandă pe care mi le imaginez poartă numele de
gânduri, sentimente, comportamente, relații și viteza
progreselor. Îmi țin mereu atenția îndreptată asupra acestor
cinci factori din viața mea. Gândurile îmi alimentează o
existență fericită? Bifat. Sunt sentimentele mele în acord cu
ceea ce vreau să simt și unde vreau să ajung? Bifat.
Comportamentele mele mă fac mai agil, mă ajută să avansez și
influențează societatea într-un mod pozitiv? Bifat. Reflectă
relațiile mele cine sunt eu și ceea ce vreau să fiu? Bifat. În
acest moment, dețin controlul și mă îndrept cu viteză spre
atingerea potențialului meu maxim? Da? Bifat. Rock and roll.”
Recomandarea lui Brendon Burchard din High
Performance Habits este de a ne organiza viața în zece
categorii distincte: sănătate, familie, prieteni, relație intimă
(partener sau căsătorie), activitate profesională, finanțe,
aventură, hobby, spiritualitate, emoții. Această metodă se
îmbină bine cu planificarea săptămânală a Laurei Vanderkam.
Duminica este ziua în care ne putem evalua săptămâna care se
încheie în curând, acordând note de la 1 la 10 pentru fiecare
categorie, în funcție de gradul nostru de mulțumire. Comparând
evaluările săptămânale, progresul sau regresul devin mai
evidente. Important este să nu ne lăsăm mintea să se axeze pe
ce nu am făcut, ci pe ceea ce am realizat. Pentru categoriile în
care avem un punctaj mai slab putem rezerva pe viitor mai
mult timp, pentru a echilibra balanța. Pentru mine, personal, o
săptămână a fost bună, dacă punctajul meu este peste 50.
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Îmbunătățirea eficienței și performanței în activitatea
profesională sunt deziderate, care în anumite circumstanțe ale
vieții, sunt foarte greu de atins, dar acum cred cu tărie că merită
efortul de a încerca (Henry Ford: „Dacă crezi că poți face un
lucru, probabil că ai dreptate. Dacă crezi că nu poți să faci un
lucru, probabil că ai, din nou, dreptate.”)
”Sometimes, the fastest way to get back in the game is
to expect something from you again.” (,,Uneori, cea mai
rapidă modalitate de a intra din nou în joc este să aștepți din
nou ceva de la tine.” – Burchard 2017, pag. 137)
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MANAGER VS. LEADER ÎN CADRUL
CLASEI DE CURSANŢI

Comisar-șef de poliție Adelina VOICU
Subcomisar de poliție Constantin CROITORU
Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Motto:
„În prezent, cheia unui leadership de succes este
influenţa, nu autoritatea.” – Ken Blanchard
„Provocarea leadearship-ului este să fii puternic, nu
obraznic; să fii bun, nu slab; să fii mândru, dar nu arogant; să
ai umor, dar fără să devii un clovn.” – Jim Rohn
„Uită de viteză. Dacă doreşti să zbori, corelează
puterea cu pasiunea.” – Oprah Winfrey
„Managerul există pentru organizaţie. Este servitorul
ei. Orice manager care uită acest lucru va provoca doar daune
organizaţiei.” (Peter Druker)
În cartea sa, „Cele 17 legi ale muncii în echipă”, John
C. Maxwell vorbește, în primul rând, despre imposibilitatea
unui lider de a realiza ceva singur și despre importanța echipei.
Aceasta, în opinia autorului, trebuie să fie la înălțimea visului
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comun care a unit-o. Liderul trebuie să își dezvolte echipa, în
cazul în care aceasta nu corespunde dorințelor sale, în niciun
caz să nu renunțe la visul său.
Cele 17 legi enunțate de Maxwel sunt: Legea
semnificației (Unu este un număr mult prea mic pentru a
realiza ceva măreț), Legea imaginii de ansamblu (Scopul este
mai important decât rolul), Legea Nișei (Toți jucătorii au un
loc al lor, căruia îi adaugă cea mai mare valoare), Legea
Muntelui Everest (Pe măsură ce provocarea devine din ce în ce
mai mare, munca în echipă devine din ce în ce mai necesară),
Legea lanțului (Puterea unei echipe este influențată de veriga
cea mai slabă), Legea catalizatorului (Echipele câștigătoare au
jucători care pun lucrurile în mișcare), Legea busolei (Viziunea
oferă membrilor echipei direcție și încredere), Legea mărului
stricat (Atitudinile greșite ruinează echipa), Legea încrederii
reciproce (Colegii de echipă trebuie să poată conta unul pe
celălalt atunci când este nevoie), Legea prețului (Echipa nu
reușește să își atingă potențialul atunci când refuză să plătească
prețul necesar), Legea tablei de marcaj (Echipa poate face
schimbări atunci când știe cu exactitate unde se află), Legea
băncii de rezervă (Echipele extraordinare au rezerve
extraordinare), Legea identității (Valorile împărtășite definesc
echipa), Legea comunicării (Interacțiunea alimentează
acțiunea), Legea avantajului (Diferența dintre două echipe la
fel de talentate este conducerea acestora), Legea moralului
ridicat (Când câștigi, nimic nu te afectează), Legea beneficiilor
(Investițiile în echipă sunt recuperate în timp).
Mottourile conțin esența fiecărei legi în parte. Am adus
în atenție cartea lui Maxwel, deoarece este vorba despre esența
funcționării echipei, despre esența menirii liderului, despre
conceptele fără de care nimeni nu își poate găsi locul, nu își
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poate înțelege și nici juca rolul. Fără îndoială că ceea ce duce la
victorie o echipă este alchimia!
Alchimia apare în cadrul muncii de echipă, crede
autorul, atunci când suntem capabili să aplicăm toate legile
muncii în echipă.
Esența muncii în echipă este visul comun; desigur, însă,
la fel de importantă este și diminuarea egoului, a eului
exacerbat, care ne va împiedica să ne jucăm rolul în echipă,
îmboldindu-ne permanent să credem că ceea ce facem noi nu
este la fel de important ca ceea ce face colegul sau liderul. Însă,
trebuie să o spunem, fiecare membru al echipei își va dovedi
valoarea numai prin felul în care își va juca rolul. Dacă
prestația sa va fi excelentă, e clar că a găsit calea de a fi
împăcat cu propria-i conștiință și a reușit prin munca sa să
spună celorlalți: Iată, sunt un jucător valoros! Altfel spus, poți
fi lider doar muncind ca unul.
În cartea ,,Liderul poți fi tu”, Dale Carnegie adresează
cititorului un îndemn care merită reținut și redat ori de câte ori
se ivește o ocazie: „Rămâi permanent deschis la schimbare.
Primește-o cu brațele deschise. Caut-o cu tot dinadinsul. Numai
analizându-ți și rexaminându-ți opiniile și ideile vei progresa!”
Dar ce este, de fapt, un lider?
Iată ce ne spune dicționarul: lider SĂINEANU, D.U./S
și leader/leader – conducător al unui partid, al unei organizații
sindicale/conducător al unei orchestre de jazz/sportiv sau
echipă sportivă care se găsește în fruntea unei competiții.
Iată, așadar sensurile denotative ale cuvântului...
Așadar, un lider este o persoană care conduce. Trebuie
să admitem că a conduce poate fi o simplă sarcină, o ambiție, o
corvoadă, o provocare, o misiune extrem de importantă sau
poate fi o artă.
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Dacă liderul este cel numit printr-o decizie, cel votat,
cel ales, atunci cel care reușește să conducă echipa spre
performanță este, fără îndoială, managerul. Coexistenţa într-un
singur om, atât a liderului, cât și a managerului, este o
binecuvântare pentru echipă.
Din momentul în care ni s-a dat ipostaza liderului,
întrebarea imediată este cum facem să generăm alchimia
echipei, să generăm performanță.
Liderul poate fi profesorul, coordonatorul, directorul,
șeful de echipă etc. În toate aceste ipostaze, managerul trebuie
să iasă la iveală și să provoace echipa.
Desigur, dincolo de titulatură, liderul este cel care
inspiră, care aduce cu sine visul, stabilește obiectivele, care
poate forma, dezvolta echipa care o poate schimba. Liderii pot
fi asimilați marilor personalități inspiratoare, generatoare de
curente.
Managerii sunt nu neapărat campioni, dar sunt oameni
de o organizare impecabilă, cu viziune, cu un simț al realității
excepțional. Dacă un lider te face să țâșnești să realizezi un vis,
să îți dorești, managerul este cel care îți arată cum, cel care te
duce până în situația de a realiza efectiv scopul.
Toate temerile, toate incertitudinile și toate întrebările
pe care orice formator/instructor/profesor/îndrumător al unei
clase de cursanţi le are înainte de a se prezenta în faţa
cursanţilor săi şi de a-şi începe efectiv munca pot fi rezumate la
un singur enunţ interogativ: Cum voi reuşi să-mi ating
obiectivele în activitatea de predare?
În trecut, profesorul se folosea aproape exclusiv de
postura de lider. Trebuie să precizez că nu fac referire aici la
trecutul comunist, ci la unul mult mai îndepărtat. În şcolile
Greciei Antice, cursantul putea formula întrebări numai după
ce parcurgea un ciclu de formare.
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Omul modern, însă, nu poate fi echivalentul celui din
Antichitate. Omul modern are nevoie de răspunsuri logice, de o
susţinere logică pentru ceea ce întreprinde.
Aşadar, cursantul de astăzi îşi pune problema astfel: De
ce învăţ şi la ce îmi vor folosi cunoştinţele dobândite?
Demersul educaţional şi întreg sistemul de educaţie, pentru a fi
performant, trebuie să pornească de la răspunsurile la aceste
întrebări extrem de banale, dar care conţin cheia adaptabilităţii
şi a obţinerii performanţei în educaţie.
Astfel, consider că profesorul care va reuşi să accepte
că managerul învinge liderul, sau că liderul nu mai este cel care
loveşte cu pumnul în masă, ci acela care se adaptează, care
folosindu-se de vaste cunoştinţe din domeniul psihologiei, va fi
managerul educativ al prezentului şi al viitorului.
În cartea sa „Şocul viitorului”, futurologul Alvin Toffler
avertizează asupra unei realităţi pe care o percepem la cote cât
se poate de înalte: „Analfabetul viitorului nu va mai fi acela
care nu știe să citească, ci acela care nu știe să înțeleagă.”
În opinia noastră, esențial pentru reușita în misiunea
profesorului/îndrumătorului/formatorului/mentorului/managerului
de echipă este ca acesta să își cunoască și să înţeleagă echipa, să
poată ,,vedea” limpede nevoile, problemele, blocajele, mizele
elevilor săi.
O etapă importantă pe care managerul trebuie să o
parcurgă înainte de a-și începe demersul didactic este aceea de
a se cunoaște pe sine, de a se învinge, apoi, pe sine însuși.
Afirm aceasta, deoarece provocările managerului educator sunt
extraordinare: el trebuie să facă dovada unei răbdări fără limită,
unui calm imperturbabil, unei capacități de adaptare și
înțelegere ieșite din comun.
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De unde vin aceste provocări și de ce ștacheta
performanței unui manager educativ este atât de ridicată?
Răspunsul este cum nu se poate mai simplu: pentru că omul
modern necesită o mult mai mare atenție, fiind atât de
modificat în structura sa psihofizică, sub influența dinamicii
noii civilizații.
Această nouă civilizație presupune un ritm amețitor al
desfășurării existenței, care presupune confruntarea individului
cu probleme extrem de variate şi cu situații excepționale, care
pune individul în postura de a se adapta unor medii aproape
imposibile, care cere (solicită) cu necesitate un nou tip de
educație și deci un nou tip de profesor/manager educativ.
Este, desigur, arhicunoscută piramida lui Maslow,
piramida motivațională, știm care sunt mizele, nevoile omului.
Ceea ce trebuie să aflăm, însă, prin studiu susținut, este în ce
anume mai crede omul modern, ce anume îl mai face cu
adevărat să se mobilizeze, să vrea să se depășească pe sine
însuși, să devină extrem de competitiv, să aibă o creștere de
randament spectaculoasă.
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Iată cum liderul își termină rolul, lăsând managerului
misiunea de a continua ceea ce el nu mai poate face: educarea,
împingerea spre înainte, spre progres, spre mai bine, spre
performanță a cursantului.
Observăm, azi, din ce în ce mai frecvent, chiar și la
cursanții cei mai buni, o reacție de respingere la transformare,
de abandon în faţa provocărilor, manifestarea unei oboseli sau
a unei detaşări. Pare, astfel spus, că omul nu mai crede așa de
mult în el. Este, cumva, intimidat de conștientizarea precarității
condiției sale umane.
Accesul la informație, sau mai bine spus, avalanșa de
informații a cărui victimă este uneori omul modern determină
în acesta un blocaj de procesare a datelor, un hiat în procesul
de dezvoltare, de adaptare.
Dacă, în ceea ce îl privește pe lider, era suficient să dea
ordine și să își impună viziunea, pornind de la premisa că ele
vor fi întocmai și cu succes aplicate, în ceea ce îl privește pe
manager lucrurile sunt mult mai complicate. Managerul are
sarcina de a observa stadiul dezvoltării unui individ, nivelul
acestuia de vitalitate, cotele la care îi sunt ambiția, înțelegerea
și forța lui de regenerare.
Astfel, consider că este foarte important ca
profesorul/îndrumătorul să respecte principiile muncii în echipă
și aș aminti aici cele trei trăsături definitorii ale acesteia,
reluând parțial enunțul făcut de Nicoleta Brânzia, în revista
,,Concept” a Universității Naționale de Artă Teatrală și
Cinematografică ,,I.L. Caragiale” București:
1) Caracterul
psihologic,
care
presupune
participarea/implicarea cu toată ființa a cursantului în
rezolvarea temelor propuse, precum și în relaționarea cu toți
colegii de echipă.
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2) Caracterul conştient – care presupune conștientizarea
de către elevi a nevoilor și așteptărilor lor, pentru a reuși să
relaționeze optim.
3) Caracterul direct – dat de necesitatea prezenței
colegului în timpul lucrului „față în față.”
Așa cum arată și cadrul didactic al Liceului de Arte
„Hariclea Darclee” în revista menționată, consider că
profesorul/îndrumătorul trebuie să aibă ca reper în activitatea
didactică relația dintre ambianța emoțional-dispozițională și
performanța școlară.
Personal, aș adăuga la afirmația conținută în Manualul
de Pedagogie coordonat de Ioan Jinga și Elena Istrate, anume
că „Obiectivele pedagogice nu se pot determina în mod
abstract, ci numai în raport cu conținuturile informaționale ce
sunt vehiculate în activitatea de instruire și învățare. Toate
celelalte componente ale procesului de învățământ (metode,
mijloace, strategii etc.) se stabilesc în funcție de
particularităţile conținuturilor vehiculate”, precizarea că este
recomandabil să ţinem cont de structura psihică a cursanţilor,
de capacitatea acestora de înțelegere și de etapa la care se află
în cadrul procesului de maturizare.
În cartea sa, „Managementul schimbării”, Gheorghe
Toma nu ocolește problema motivării individului, făcând
referire la teoria lui Claydon Alderfer, observând
cvasimilaritatea acesteia cu aceea a lui Maslow, pe care am
prezentat-o și noi aici (v.stefamedia.com). „Piramida nevoilor”
în varianta lui Claydon conține trei categorii, față de cele cinci
ale lui Maslow: Nevoi de existență, Nevoi de relaționare,
Nevoi de creștere.
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În viziunea mea, managerul trebuie să fie un lider;
desigur, însă, pe lângă calitățile de lider, el trebuie să aibă
consistente cunoștinte de management, de psihologie, de
comunicare, în așa fel încât să poată coordona ceea ce a devenit
astăzi procesul de învățare: un veritabil scenariu, o strategie,
fără de care el nu se mai poate realiza, lăsând, astfel, generații
din ce în ce mai expuse pericolelor, cum ar fi alienarea,
dezumanizarea, surparea psihică și morală etc.
Revoluția relațiilor interumane la care se referă și Dale
Carnegie, dar și Stuart R. Levine și Michael A. Crom în cartea
pe care am amintit-o aici, impune regândirea raportului
lider/manager – echipă/grup de lucru/clasă.
Ne aflăm în societatea postindustrializată, în plină eră
informațională. Asistăm la nașterea unor noi domenii:
biotehnologia, spre exemplu. Computerizarea, mercantelizarea,
impun o transformare radicală a omului. Acesta este pus în
situația de a gândi mult mai rapid, de a comunica mult mai
complex, de a munci mai inteligent.
Autorii cărții ,,Liderul poți fi tu” arată că schimbarea
ritmului vieții și schimbarea de mentalitate necesită o nouă
generație de lideri. Spun ei: „Vremurile când o companie putea
fi condusă cu un bici dintr-un scaun de director au apus
demult”.
În încheiere, merită redat un citat din această carte, care
exprimă foarte exact ce amestec de lider și manager trebuie să
fie conducătorul de azi și de mâine:
,,Conducătorii de mâine vor trebui să pună la punct o
viziune clară și o scară a valorilor pentru organizațiile pe care
le conduc. Ei vor trebui să comunice și să motiveze oamenii
mult mai eficient decât au făcut-o cei de ieri. Vor trebui să știe
ce au de făcut în condițiile unei schimbări aproape constante”.
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FORMAREA ŞI AUTOMATIZAREA
DEPRINDERILOR ŞI PRICEPERILOR MOTRICE
ÎN SPORTURILE DE LUPTĂ,
CU PARTICULARIZARE ÎN JU-JITSU

Comisar-şef poliție dr. Doru GALAN
Institutul de Studii pentru Ordine Publică

1. Definirea noţiunii de „sporturi de luptă”
Maniera de manifestare a supremaţiei asupra unui
adversar sau partener de concurs, prin contact fizic –
respectând un anumit regulament, recurgând la un anumit
bagaj de cunoştinţe tehnice şi deprinderi motrice, susţinute de
un psihic puternic sau prin folosirea cât mai judicioasă a
propriei forţe fizice – sau exploatând-o pe a oponentului,
definesc sporturile de luptă.
Apărute ca o necesitate ancestrală a omului de a se
confrunta cu propriii semeni sau cu vitregiile naturii, pentru
dobândirea mijloacelor de trai sau, pur şi simplu, pentru
dominarea aproapelui, lupta a căpătat valenţe deosebite de-a
lungul timpului.
Exprimarea prin luptă a devenit pe parcursul evoluţiei
istorice a omului un fenomen socio-cultural cu o participare din
ce în ce mai largă. Acest fenomen s-a amplificat odată cu
depăşirea concepţiei despre luptă ca fiind modalitatea cea mai
eficientă de dominare a adversarului.
123

Când luptele au început să capete forme educative,
vizând laturile aplicative, de menţinere şi întărire a sănătăţii
psiho-fizice, de perfecţionare a omului – inclusiv prin întreceri
sub această formă, maniera de desfăşurare a acestora a căpătat
o altă direcţie.
Concretizând, considerăm că noţiunea de „sporturi de
luptă” a ajuns la concepţia de „sport” (care înseamnă – in
extremis – întrecere, chiar şi cu tine însuţi), datorită următorilor
factori:
a) nevoia de exprimare prin luptă a omului; luptă
pentru supraveţuire, pentru dominare sau acaparare de bunuri,
luptă sub formă ludică etc;
b) perfecţionarea calităţilor psiho-fizice;
c) întărirea sănătăţii, prin modificările funcţionale ale
organismului uman (cardiovasculare, respiratorii) şi modificări
morfologice (supleţe şi elasticitate musculară, creşterea masei
active musculare etc);
d) caracterul activ al sporturilor de luptă; abilităţi în
domeniul autoapărării şi în îndeplinirea sarcinilor unor
activităţi specifice organelor de menţinere a ordinii şi
siguranţei publice etc.
2. Clasificare sporturilor de luptă
Caracteristicile zonelor geografice au influenţat de-a
lungul trecerii timpului formarea anumitor grupuri sociale,
organizate în comunităţi mai mult sau mai puţin bine
organizate.
Acolo unde clima a fost mai blândă şi hrana din
abundenţă, conflictele sociale au fost mai reduse. Aglomerările
sociale şi vitregiile naturii au condus la lupte pentru
supraveţuire şi supremaţie, inclusiv prin dominarea şi/sau
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exterminarea aproapelui. În acest mod, formele de luptă au
apărut şi au căpătat forme variate, după cum a reieşit şi din
rândurile de mai sus. Specificitatea acestor forme de luptă a
mers până acolo încât a influenţat personalitatea indivizilor. De
exemplu, în nordul Chinei, sunt caracteristice stilurile de luptă
bazate pe tehnici de lovire cu braţele, în timp ce în sud
predomină tehnica de luptă bazată pe lovituri de picior. Odată
cu ocuparea insulei Okinawa de către japonezi, de frica
eventualelor revolte s-a interzis orice tip de armă. Se spune că
era un singur cuţit – pentru curăţarea peştelui – legat de un
ţăruş şi care era păzit de un samurai.
Pentru a contrabalansa superioritatea armelor, locuitorii
insulei au trecut la perfecţionarea unui sistem de luptă care
avea ca suport... uneltele agricole. Asfel, au apărut ca şi arme:
nunchaku (unealtă care era folosită la treieratul cerelelor), tonfa
(unealtă care era folosită tot la prelucrarea cerealelor), kama
(secera), eki (vâsla), plasa de pescuit, bastonul etc. Şi, un ultim
exemplu: în Thailanda, condiţiile grele de trai şi aglomerările
sociale au dus la dezvoltarea unuia dintre cele mai dure stiluri
de luptă: muay – thai („box thailandez”).
Aceste exemple le-am considerat necesare pentru a
sublinia faptul că, încercarea de a clasifica sporturile de luptă,
după anumite criterii, reprezintă o problemă destul de sensibilă.
Totuşi, după analizarea mai multor criterii, putem sublinia:
 după felul stabilirii deciziei finale, conform unui
regulament caracteristic fiecărui stil, deosebim:
 sporturi de luptă în care victoria este acordată la
obţinerea unui punct sau tehnici decisive, în ideea că, într-o
confruntare reală nu exista niciun dubiu asupra rezultatului
final al luptei. Câteva exemple: în judo – se termină lupta la
realizarea unui ippon – „tehnică perfectă” (distanţă optimă de
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atac, dezechilibrarea oponentului, proiectare amplă, control),
karate – ippon, box- K.O., lupte – tușă etc.);
 sporturi de luptă în care victoria este acordată prin
cumulare de puncte (Ju-jitsu, sporturile de luptă non-contact
sau semi-contact);
 sporturi în care victoria finală este acordată pe baza
punctajului maxim acordat (sporturi de luptă demonstrative) etc.
 după gradul de folosire a armelor:
 sporturi de luptă fără arme (judo, lupte, box);
 sporturi de luptă cu arme (Ju-jitsu, kendo, kobudo).
 după maniera de luptă:
 sporturi de luptă bazate pe tehnică de lovire (box,
karate);
 sporturi de luptă bazate pe tehnică de doborâre (sau
trântire) a adversarului (judo, lupte);
 sporturi de luptă mixte (Ju-jitsu, wu-shu, unifight,
sambo etc.).
 după intensitatea loviturilor:
 sporturi de luptă non-contact;
 sporturi de luptă semi-contact;
 sporturi de luptă full-contact.
Considerăm oportună această miniclasificare a
sporturilor de luptă, deoarece, în procesul de pregătire a
fiecărui stil [de luptă] se recurge la diferite (alte) metode de
pregătire. De exemplu, un sportiv care va participa la o
competiţie de full-contact va trebui să fie familiarizat cu
duritatea unei lovituri, în caz contrar, existând prea puţine
şanse pentru a putea susţine o confruntare (fie ea şi sportivă!)
sau a-şi asigura victoria finală.
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Evident, că această încercare de clasificare a sporturilor
de luptă poate fi extinsă după mai multe criterii, cum ar fi:
folosirea protecţiilor, a echipamentului caracteristic, timp
efectiv de luptă, regulament etc. Considerăm că aspectele
subliniate sunt suficiente pentru a face legătura cu tema de bază
a lucrării.
3. Deprinderile motrice; generalităţi
Deprinderile motrice sunt forme concrete de activitate
motrică ce au ajuns la un înalt grad de stabilitate, precizie şi
eficienţă datorită – în principal – exersărilor multiple.
Deprinderile motrice sunt cu atât mai performante, cu
cât numărul de repetări este mai mare. Perfecţionarea
deprinderilor motrice poate merge până la automatizare,
permiţând astfel comutarea atenţiei şi gândirii de la un control
permanent al detaliilor de execuţie la rezultatele şi condiţiile
acţiunii.
Acestea sunt cerinţe capitale în artele marţiale.
Nu putem vorbi despre automatizare fără a exista o
repetare şi exersare continuă, sistematică şi gradată a
deprinderilor specifice scopului propus. Existenţa unui bagaj
motric bogat va facilita răspunsul prompt la orice solicitare
tipică artelor marţiale. În acest context, un obiectiv major al
procesului de pregătire îl constituie atât lărgirea continuă a
sferei deprinderilor motrice temeinic însuşite, cât şi creşterea
capacităţii de a le aplica în condiţii cât mai variate.
Din sublinierile de mai sus, putem desprinde
următoarele caracteristici ale deprinderilor motrice:
 sunt rezultatul activităţii perseverente şi voluntare a
omului;
 după consolidare, sunt executate cu indici înalţi de
cursivitate, precizie, uşurinţă, eficacitate, coordonare şi
rapiditate, având ca efect direct un consum redus de energie;
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 automatizarea deprinderilor motrice duce imediat la
eliminarea concentrării excesive pentru o anumită acţiune;
numai când intervin abateri de la logica înlănţuirii mişcărilor,
intervine imediat controlul cortical (conştiinţa) care reglează
execuţia;
 în faza superioară, atunci când se poate vorbi despre
„măiestrie” motrică, se ajunge la formarea senzaţiilor
complexe; în artele marţiale, aceste senzaţii complexe sunt
întâlnite sub forma lui „Hara-gei”(„Simţul burţii”) şi
„Zanshin”(„Spirit
treaz”),
senzaţii
care-i
îngăduie
practicantului să simtă pericolul sau o agresiune evidentă;
 deprinderile motrice se perfecţionează treptat şi
neuniform;
 în fine, dacă nu sunt consolidate prin repetări
multiple (în timp!) deprinderile motrice se diminuează,
rămânând totuşi „urme” care pot fi restabilite relativ repede, în
funcţie de individ1.
3.1. Etapele şi condiţiile formării deprinderilor motrice
Etapele formării (sau însuşirii) deprinderilor motrice,
care sunt stadii ale procesului didactic, nu trebuie confundate
cu fazele fiziologice sau psihologice, însă, trebuie să se ţină
seama de acestea. Fiziologia prezintă trei (după alte opinii,
patru) faze ale formării deprinderilor motrice, şi anume:
 stabilizarea unor legături temporale sau faza
mişcărilor inutile, grosolane, nedefinite şi lipsite de
coordonare; în Ju-jitsu (ca şi în general în marea majoritate a
activităţilor motrice) această fază corespunde începătorilor, şi
1

După Epuran. M.& colab., Psihologia sportului de performanţă: Teorie şi
practică, Editura FEST, Bucureşti, 2001.
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dacă nu i se acordă o atenţie deosebită, poate duce la
accidentări destul de neplăcute, ca şi la însuşirea greşită a
elementelor fundamentale, greşeli care se vor corecta foarte
greu mai târziu, existând chiar riscul de a nu se mai corecta;
 dinamica proceselor de excitaţie şi inhibiţie sau faza
mişcărilor în concordanţă cu scopul acţiunii, este etapa în care
mişcările sunt corecte, detaliate, însă executate prin contracţii
excesive; această fază corespunde (în arte marţiale)
practicanţilor care ajung la gradaţia Kyu 4 – centura portocalie
– şi poate avea o durată mai lungă sau mai scurtă, în funcţie de:
vârsta practicantului, frecvenţa participării la antrenamente,
numărul de repetări ale elementului de învăţat, gradul de
conştientizare a tehnicii, pregătire psihologică etc;
 stereotipul
dinamic
instalat,
corespunzând
automatizării mişcărilor sau faza formării propriu-zise şi a
stabilizării deprinderii motrice – este faza în care în arte
marţiale budoka execută mişcările caracteristice cu supleţe,
economie de energie, eficienţă, graţie etc. şi corespunde
budoka avansaţi (gradaţiile Kyu 2–1 – centurile albastru şi
maro); în general, pentru a ajunge la această fază sunt necesari
între 2 şi 4 ani de muncă susţinută;
 Feedback (conexiunea inversă sau reacţia de
răspuns), unde corectarea, reglarea sau autoreglarea mişcărilor
în anumite situaţii se face spontan cu noile condiţii ale acţiunii,
având ca efect o eficienţă superioară fazelor anterioare.
Referitor la această fază, în domeniul nostru este congruentă cu
măiestria, fiind caracteristică centurilor negre, şi are ca durată
de formare între 5 şi 7 ani de efort susţinut, iar pentru
desăvârşire chiar peste 10 ani.
Psihologia delimitează şi ea patru faze în procesul
formării deprinderilor motrice, şi anume:
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 etapa cognitivă – de cunoaştere sau faza iniţială, a
orientării şi familiarizării cu deprinderea, unde subiectul
percepe primele impresii/senzaţii despre ceea ce va trebui să
devină deprinderea motrică;
 etapa de organizare sau faza însuşirii fiecărui
element component al deprinderii, corespondentă momentului
când, deja sunt luate în calcul şi eventualele detalii ale
deprinderii motrice;
 etapa perfecţionării sau faza unificării elementelor
componente ale deprinderii, corespunzătoare eliminării
mişcărilor inutile, inestetice şi ineficiente, unde elementele
deprinderii motrice se derulează într-un ritm curgător, firesc,
eficient;
 faza automatizării este cea în care deprinderile
motrice sunt executate firesc, eficient, iar din punct de vedere
al budo-ului (artelor marţiale), aici se poate vorbi şi despre
atenţie distributivă, mai ales în lupta cu mai mulţi adversari
(tanitzu-dori). Atingerea acestei faze este absolut necesară în
sporturile de luptă, unde orice manieră de luptă este
imprevizibilă.
 Nu putem încheia aceste considerente ale
deprinderilor motrice – enunţate din punctul de vedere al mai
multor discipline, fără a sublinia şi punctul de vedere al Teoriei
şi metodicii educaţiei fizice şi sportului, care distinge
următoarele etape în formarea deprinderilor motrice:
 Etapa iniţierii în bazele tehnice de execuţie a
deprinderii motrice, cu următoarele obiective principale:
 formarea unei reprezentări clare asupra deprinderii
respective (prin explicaţie şi demonstraţie – în mod special);
 formarea ritmului general de execuţie cursivă a
deprinderii;
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 descompunerea deprinderii – dacă este cazul, în
elemente componente, şi exersarea analitică a acestora;
 preîntâmpinarea sau înlăturarea greşelilor tipice de
execuţie.
 Etapa fixării, a consolidării deprinderii motrice, cu
următoarele obiective principale:
 formarea tehnicii de execuţie a deprinderii în
concordanţă cu caracteristicile spaţiale, temporale şi dinamice
optime;
 întărirea legăturilor temporale prin exersare în
condiţii relativ constante, standardizate a deprinderii motrice,
inclusiv crearea premiselor de execuţie în condiţii variate.
 Etapa perfecţionării deprinderii motrice cu
următoarele obiective:
 executarea deprinderii în condiţii variate, inedite şi
spontane, cu accent pe cele întâlnite mai frecvent în
autoapărare sau competiţii;
 includerea deprinderilor într-o înlănţuire de
deprinderi (Kata – tipar, formă de bază, de exemplu) şi
executarea acestor combinaţii cu uşurinţă, cursivitate şi
eficienţă.
Pentru ca învăţarea/perfecţionarea să aibă finalitatea
scontată, iar etapele de mai sus să fie viabile, trebuie
îndeplinite anumite condiţii, şi anume:
a) Înţelegerea acţiunii – de la înţelegerea scopului
acţiunii la cunoaştere şi motivare, prin explicaţii, exemplificări,
chiar demonstrarea mijlocită, profesorul va căuta să prezinte
clar, concis şi convingător valoarea practică a acţiunii/tehnicii
propuse;
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b) Demonstrarea acţiunii/tehnicii – odată înţeles
scopul acţiunii şi motivaţia ei, demonstrarea în condiţii cât mai
reale asociată cu explicaţia vor reduce la minim efectele
inducţiei negative;
c) Continuitatea în repetarea acţiunii asigură premisa
unei asimilări eficiente şi durabile a celor predate şi trebuie
făcută pe parcursul mai multor sisteme de lecţii şi teme;
d) Întărirea/fixarea deprinderii prin control şi
autocontrol. Autoaprecierea execuţiilor proprii, pornind de la
datele tehnice pe care le conţin, va duce la fixarea şi înţelegerea
mai profundă a acţiunilor motrice;
e) Aplicarea deprinderilor în condiţii variate şi
concrete ale activităţii practice etc.
Chiar dacă procedeele şi unele metode de instruire
rămân neschimbate, execuţia şi aplicarea lor în condiţii variate
vor duce la consolidarea lor şi la evitarea apariţiei şi instaurării
monotoniei, creând premisele aplicării lor în activitatea
practică şi în situaţii reale.
4. Clasificarea deprinderilor motrice
Există mai multe criterii de clasificare a deprinderilor
motrice, distingând:
 după nivelul automatizării:
 deprinderi elementare – sunt complet automatizate,
caracterizate printr-un lanţ de mişcări cu caracter ciclic (mers,
alergare, înot, ciclism etc.);
 deprinderi complexe – sunt parţial automatizate,
specifice jocurilor sportive şi mişcărilor aciclice: gimnastică,
lupte, sărituri, aruncări, arte marţiale etc.;
 după finalitatea folosirii, deprinderile motrice sunt:
 de bază şi utilitar-aplicative, întâlnite în activitatea
cotidiană, dar şi în practicarea ramurilor sportive. Acestea sunt:
132

mersul, alergarea, aruncare-prindere, transport de obiecte,
tracţiune-împingere, târâre, căţărare, escaladare etc.;
 specifice ramurilor şi probelor sportive – este vorba
de conţinutul tehnic al acestora;
 în funcţie de nivelul participării sistemului nervos
la formarea şi valorificarea lor (după M. Epuran, citat de
Gh. Cârstea, 1996), deprinderile motrice sunt:
 propriu-zise – se formează prin repetări multiple (de
exemplu, deprinderile din gimnastică, patinaj etc.);
perceptiv-motrice – la care învăţarea este influenţată
de ambianţă (tir, oină, schi, arte marţiale);
 inteligent motrice – sunt influenţate, în formare şi
valorificare, de parteneri şi/sau adversari (jocuri sportive, arte
marţiale, lupte, judo, box, scrimă);
 după complexitate, deprinderile motrice pot fi:
 simple;
 complexe (specializate).
5. Etapele traseului metodic al formării deprinderilor
motrice
Un bagaj motric, cât mai vast, va acoperi un număr
nedefinit de situaţii, inclusiv cele neprevăzute. În acest context,
un obiectiv major al procesului de pregătire îl constituie atât
lărgirea continuă a sferei deprinderilor motrice temeinic
însuşite, cât şi creşterea capacităţii de a le folosi eficient în
condiţii noi, variate, inedite. Pentru realizarea acestui obiectiv
este necesară parcurgerea unui anumit „drum” logic şi eficient,
materializat sub forma unor etape corespondente unui traseu
metodic.
Acestea au fost punctate tangenţial în rândurile de mai
sus, iar acum le detaliem:
 familiarizarea cu actul motric – este etapa în care
subiectul ia primul contact cu deprinderea ce urmează a fi
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însuşită. Considerăm că acest prim contact are o importanţă
deosebită în vederea înţelegerii şi desăvârşirii ulterioare a
actului motric. Crearea cadrului propice, atragerea şi motivarea
subiectului pentru executarea deprinderii, abordarea graduală,
la nivelul de înţelegere al colectivului, constituie garanţia unui
prim pas corect şi eficient pentru însuşirea deprinderii;
 iniţierea segmentară şi analitică – conform
principiilor didactice, orice proces didactic trebuie să se
desfăşoare „de la uşor la greu, de la simplu la complex, de la
cunoscut la necunoscut”. Aceasta necesită o implicare totală –
în primul rând profesională, şi apoi sufletească, a cadrului
didactic, în formarea graduală a deprinderii;
 organizarea şi sistematizarea sunt două cerinţe
capitale care influenţează treptele senzoriale ale subiecţilor.
Numai cerinţele clare, logice şi eficiente, sistematizate
corespunzător principiilor învăţării, vor asigura bazele formării
unor deprinderi corecte. Organizarea şi sistematizarea
corespunzătoare în lecţii, etape, cicluri etc., ca şi împărţirea
elementelor de studiu în paşi, părţi sau secvenţe de studiu ale
unui procedeu sau tehnică, vor duce la formarea mai rapidă şi
eficientă a unei deprinderi motrice;
 sistematizarea şi automatizarea este o etapă logică şi
firească în cadrul formării deprinderilor motrice. După ce un
element a fost însuşit corespunzător, urmează faza „de
automatizare” prin care se urmăreşte „implantarea” deprinderii
motrice în subconştient, în vederea accesării ei în mod reflex;
 perfecţionarea; este ultima etapă metodică a
traseului formării deprinderii motrice, prin care – conform şi
denumirii – se caută realizarea perfecţiunii.
Perfecţiunea – în contextul unei deprinderi motrice,
înseamnă execuţie firească, logică și curgătoare, mai ales în
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sporturile de luptă unde adversarul este opozitiv şi
imprevizibil.
Perfecţiunea în arte marţiale este sinonimă cu măiestria
marţială. O atenţie deosebită, în această etapă, va fi acordată
transferului şi interferenţei deprinderilor motrice. Potrivit
principiului sistematizării şi continuităţii, ceea ce se execută
în lecţia curentă trebuie să se sprijine pe ceea ce s-a executat
în lecţia anterioară şi să pregătească lecţia viitoare.
Deprinderile însuşite şi consolidate pot avea fie o influenţă
pozitivă, când vorbim despre un transfer, fie o influenţă
negativă fiind vorba despre o interferenţă (de fapt, un transfer
negativ). Deci, în planificarea realizării deprinderilor motrice
trebuie acordată o mare atenţie, pentru a evita posibilele situaţii
de interferenţă.
5.1. Algoritmul predării şi însuşirii unei tehnici
distincte
Calea spre măiestrie [inclusiv în arte marţiale] este
presărată cu multă transpiraţie, clipe din viaţă petrecute în
DOJO (sala de antrenament) şi, nu în ultimul rând, pasiune.
Însuşirea corectă a cerinţelor tehnice impune abordarea lor
într-o anumită succesiune („de la uşor la greu”), respectând o
anumită logică de predare („de la simplu la complex”), cerinţe
care contribuie la asimilarea tehnicii propriu-zise de către
subiecţii supuşi procesului de instruire, fără eforturi
(intelectuale) exagerate sau disipate în diverse direcţii. Numai
respectând (şi) aceste cerinţe minime, vom avea o eficacitate
sporită a procesului didactic.
Pentru a detalia sublinierile de mai sus, tratăm concis
algoritmul predării şi însuşirii unei tehnici distincte necesar
pentru formarea cât mai aproape de modelul ideal al imaginii
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tehnicii de învăţat, algoritm rezultat din experienţa noastră
practică-teoretică în domeniul marţial:
1. definirea tehnicii – terminologia originală şi
traducerea, motivaţia şi oportunitatea tehnici/procedeului predat;
2. execuţia/demonstrarea integrală a tehnicii, cu viteză,
eficacitatea şi spectaculozitatea (dacă este cazul!); acest prim
pas este necesar pentru captarea atenţiei colectivului;
3. demonstrarea cu viteză redusă – „în reluare”;
4. demonstrarea cu viteză redusă din diverse unghiuri;
5. defalcarea/împărţirea
tehnicii/procedeului
pe
părţi/secvenţe – dacă este cazul – pentru o mai uşoară
înţelegere a execuţie;
6. solicitarea redemonstrării de către un practicant,
pentru a verifica gradul de înţelegere a tehnici;
7. execuţia de către întregul colectiv;
8. intervenţia – promptă – pentru eliminarea din start a
eventualelor neconcordanţe cu mecanismul de bază al
tehnicii/procedeului.
Trebuie remarcată necesitatea ca explicaţiile să fie
scurte, clare şi precise, concise, captivante, folosind un limbaj
şi terminologie în funcţie de vârsta practicanţilor, specializare
şi nivelul stadiului de instruire.
De asemenea, plasamentul profesorului (SENSEI-ului)
are o importanţă covârşitoare. Intervenţia şi corectarea
spontană a erorilor duc la evitarea fixării lor greşite pe scoarţa
cerebrală.
Numai cu pasiune, măiestrie şi perseverenţă se ajunge
la înaltele trepte ale perfecţionării marţiale şi eficacităţii
deosebite în orice situaţie.
136

5.2. Metode utilizate în parcurgerea traseului
metodic al formării deprinderilor motrice
Procesul de instruire, prezent în orice activitate special
organizată, vizează transformarea efectivă a naturii umane şi
beneficiarului acestui proces, în cazul nostru formarea unor
deprinderi motrice cât mai stabile.
În vederea realizării acestui obiectiv major, de foarte
mare importanţă este metoda folosită, de fapt un sistem de
metode. Semnificaţia sa este dedusă din termenul grecesc
„methodos” („odos”– cale, drum, „metho”– către, spre) şi
subliniază „calea de urmat” sau „drumul folosit” în scopul
atingerii unor obiective precise.
Metoda este, practic, un program după care se reglează
acţiunile practice şi intelectuale în scopul realizării unor
obiective. Acest program de reglare vizează atât acţiunile
specialistului care transmite informaţii, cât şi pe cele ale
„beneficiarului” transmiterii care recepţionează.
Concluzionând, metoda reprezintă un anumit fel de a
proceda.
Sistemul metodelor din domeniul educaţiei fizice şi
antrenamentului sportiv, care urmărește crearea de deprinderi
motrice, în funcţie de aspectele principale pe care le presupune
procesul instuctiv-educativ:
 metode de instruire propriu-zisă;
 metode de educaţie;
 metode de corectare a greşelilor de execuţie;
 metode de refacere a capacităţii de efort;
 metode de verificare şi apreciere.
Formarea, consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor
motrice, ca şi dezvoltarea calităţilor motrice se realizează
recurgând la un sistem de metode.
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Sistemul acestor metode2, şi implicit al procedeelor
metodice în practică, poate fi schematizat în felul următor:
 Metode verbale:
 expunerea – realizată prin: povestire, explicaţie şi
prelegere;
 conversaţia;
 brainstormingul;
 studiul individual;
 Metodele intuitive:
 demonstraţia – care poate fi: nemijlocită (propriuzisă), prin planşe, schiţe sau prin mijloace tehnice moderne;
 observarea execuţiei altor subiecţi.
 Metodele practice, bazate pe exersare independentă
a deprinderilor motrice global sau parţial, exersarea mai multor
deprinderi motrice ca şi pe exersarea complexelor pentru
dezvoltare fizică şi a calităţilor motrice.
Întrucât detalierea acestor metode, nu constituie tema
lucrării de faţă, vom reţine în sinteză că, numai evidenţierea şi
folosirea lor este suficientă în atingerea obiectivului nostru final:
influenţarea execuţiei reflexe a a răspunsurilor tipice artelor
marţiale, posibile în situaţii reale sau artificiale/de studiu, prin
recurgerea la „arsenalul” specific artei noastre (Ju-jitsu), prin
dezvoltarea deprinderilor şi priceperilor motrice adecvate.
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