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STUDIUL MICROURMELOR DE VOPSEA 

 ÎN ELUCIDAREA ACCIDENTELOR RUTIERE.  

STUDIU DE CAZ 
 

PAINT CHIPS STUDY IN ELUCIDATION OF TRAFFIC 

ROAD ACCIDENTS. CASEWORK 

 
Comisar-şef de poliție chimist Gabriela IANCULESCU  

Colonel (r) inginer chimist Iuliana STĂNEL 

Inspectoratul General al Poliţiei Române 

Institutul Naţional de Criminalistică 

 

The analysis of causes and circumstances in which the 

accidents were produced, the identification of involved vehicle, 

especially in case of leaving accident scene, make criminalistic 

examination very difficult and laborious.  

The film paints recovered at the crime scene, on the traffic 

road or on victim’s clothing represent relevant samples that offer 

information which constitute the „fingerprint” for following 

vehicle investigation. 

Analytical methods and equipment used in Romanian 

Forensic Institute from General Inspectorate of Romanian Police 

are: microscopic examination with Stereomicroscope, Infrared 

Spectroscopy, UV-VIS Spectrophotometry, X-Ray Flourescence 

Spectrometry, Electronic Microscopy and Microscope coupled 

with FT-IR Spectrometry, in order to put in evidence the physical 

and chemical characteristics – binders, pigments color, layers 

sequence and thickness, surfaces and layer features, contaminants. 

The methods used in our laboratories enable, by means of 

their detection limit and sensitivity of analitic equipment, 

comparative examinations which are valuable for criminalistic 

investigation of road traffic accidents. Non-distructive methods 

are important especially when the analyzed samples are in traces. 
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Conform statisticilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în 

lume, accidentele de circulaţie reprezintă a zecea cauză de 

mortalitate, înregistrându-se anual circa 1.171.000 de decese. 

Necesitatea determinării cauzelor şi circumstanţelor în care s-a 

produs accidentul, identificării autovehiculului implicat şi a 

persoanei vinovate, în ipoteza părăsirii locului accidentului, fac 

investigarea criminalistică extrem de laborioasă şi dificilă. 

Peliculele de vopsea descoperite la locul faptei, pe 

carosabil sau pe obiectele de îmbrăcăminte ale victimelor 

reprezintă probe relevante, care prin gama de informaţii oferite 

constituie „amprenta” după care începe căutarea autovehiculului.  

Vopseaua este formată din trei componenți de bază: liant, 

pigment şi solvent.  

Rolul liantului este de a asigura forţele care menţin ceilalţi 

componenţi într-un tot unitar, adică forţele de coeziune care 

determină în acelaşi timp aderenţa peliculei de substrat sau forţele 

de adeziune.  

Pigmentul este o pulbere fină al cărui rol este de a da 

filmului culoarea dorită şi proprietăţile de acoperire. El are o 

influenţă considerabilă asupra consistenţei vopselei şi implicit 

asupra funcţiilor de aplicare. Pigmenţii sunt în acelaşi timp 

importanţi pentru rezistenţa peliculei la atacul extern, influenţând 

parţial proprietăţile de duritate, rezistenţa la abraziune şi la 

intemperii. 

Solventul este un lichid volatil al cărui rol este de a dizolva 

lianţii, care la temperatura normală sunt solizi sau semisolizi, lucru 

valabil în cazul majorităţii răşinilor naturale sau de sinteză. 

În afară de aceşti trei componenţi, vopselele mai conţin 

aditivi de diverse tipuri, precum: plastifianţi, sicativi, agenţi de 

umectare, agenţi de întindere, emulsificatori sau stabilizatori. 

Prin definiţie, vopseaua este un material colorat 

întrebuinţat pentru acoperirea suprafeţelor de diferite tipuri – lemn, 

tablă, sticlă etc. 
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Pentru analiza probelor de vopsea sunt utilizate 

următoarele metode şi instrumente: 

a) Examinări microscopice 

Peliculele de vopsea ridicate de la faţa locului sunt 

examinate într-o primă etapă, la stereomicroscop, în vederea 

evidenţierii caracteristicilor fizice – număr de straturi, succesiune 

şi culoare. În situaţia în care caracteristicile fizice ale peliculelor 

sunt în domeniul de rezoluţie optică a microscopului, acestea sunt 

examinate comparativ cu peliculele de vopsea prelevate de la 

autovehiculul suspect.  

b) Analize spectrometrice 

– Analiza prin spectrometrie în infraroşu: oferă informaţii 

despre natura liantului. Eşantioanele prelevate din probe sunt 

analizate la un spectrometru prin absorbanţă, transmitanţă sau 

reflectanţă. 

– Analiza prin spectrofotometrie UV – Vis: spectrele de 

transmitanţă, reflectanţă şi fluorescenţă oferă informaţii despre 

nuanţa culorii probelor (pigmenţi organici). 

Microspectrofotometrul UV-Vis permite examinarea nedistructivă 

a probelor. 

– Analiza prin spectrometrie de fluorescenţă cu raze X: 

spectrele de fluorescenţă oferă informaţii calitative despre natura 

chimică a pigmenţilor anorganici şi a materialelor de umplutură 

din compoziţia peliculelor de vopsea, precum şi informaţii 

cantitative. Analiza este nedistructivă.  

– Examinarea la microscopul electronic cu baleiaj: metoda 

este abordată în situaţia în care dimensiunile probelor sunt sub 

limita de rezoluţie optică a microscopului optic. Metoda oferă 

informaţii despre aspectul morfologic al microparticulelor, precum 

şi informaţii compoziţionale anorganice calitative şi cantitative 

prin utilizarea sondelor analitice EDX şi WDX.  
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Rezultatele obţinute se prezintă sub formă de spectre, a 

căror interpretare furnizează informaţii calitative şi cantitative 

asupra compoziţiei probelor. Astfel: 

Configuraţia şi valorile pick-urilor de intensitate mare şi 

medie din spectrele IR permit stabilirea naturii liantului:  

– pick-urile 1730, 1277, 1123 cm
-1

 sunt caracteristice 

răşinilor alchidice şi 

– pick-urile 1237, 1145, 994 cm
-1

 sunt caracteristice 

răşinilor acrilice (figura 1).  

 

Figura 1 
 

Valorile maximelor pick-urilor din spectrele de reflexie în 

domeniul UV-VIS sunt caracteristice fiecărei nuanţe de culoare 

(figura 2) şi permit examinări comparative ale probelor.  

 

Figura 2 
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Elementele chimice din matricea anorganică a peliculelor 

de vopsea (pigmenţi şi materiale de umplutură) sunt puse în 

evidenţă prin spectrele de fluorescenţă de raze X, fiind extrem de 

relevante în ipostaza în care două sau mai multe probe prezintă 

nuanţe diferite ale aceleiaşi culori (unele elemente anorganice, în 

funcţie de concentraţie şi asociere, dau aceleaşi culori, cum este 

cazul pigmenţilor pe bază de plumb şi crom, care în anumite 

proporţii dau aceeaşi culoare ca pigmenţii pe bază de mangan şi 

crom, dar cu nuanţe diferite – figura 3).     

 

Figura 3 
 

Studiul de caz propune căutarea tuturor tipurilor de urme 

ce rămân în urma coliziunii dintre autoturisme, sau dintre 

autoturisme şi victime.  

Microparticulele de vopsea se pot transfera de pe un 

autoturism pe altul sau de pe autoturism pe victimă, în funcţie de 

zona de contact. Studiind coliziunea dintre două autovehicule, se 

poate evidenţia transferul de pe autoturismul care a provocat 

accidentul, pe de o parte, şi transferul de pe autoturismul „victimă” 

pe de altă parte. Urmele sunt sub formă de dâră, iar tabla este 

deformată atât ca urmare a impactului, cât şi a temperaturii la care 

are loc transferul de probe de vopsea de pe un autoturism pe 

celălalt. Ţinând cont de faptul că autoturismul se încălzeşte în timp 

ce rulează pe carosabil, de acţiunea forţelor de frecare, de 

momentul şi locul coliziunii, se pot realiza examinări între tipurile 

de urme şi microurme create. 
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În studiul a două autoturisme implicate într-un accident 

rutier trebuie ţinut cont de toţi factorii implicaţi.  

Spre exemplificare, prezentăm studiul urmelor materie 

rezultate în urma coliziunii dintre două autoturisme: 

– s-au pus la dispoziţie probe de pe autoturismele implicate în 

accident, acestea constând în pelicule de vopsea recoltate cu ocazia 

cercetării tehnico-ştiinţifice a locului accidentului (foto 1), de pe 

autoturismul care a provocat accidentul (foto 2) şi un fragment din 

capota autoturismului avariat în urma accidentului (foto 3).  
 

       Foto 1                              Foto 2 
 

Foto 3 
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– capota ridicată de pe autoturismul avariat (exemplificată în 

foto 3) este acoperită cu vopsea de culoare rubin cu pigmenţi roşii; 

prezintă deformări plastice în zonele marcate cu săgeţi, ca urmare a 

impactului cu un corp solid de consistenţă tare, zone în care vopseaua 

a fost desprinsă (foto 4) şi zone cu urme dinamice sub formă de dâre 

de culoare mai deschisă decât suportul (foto 5 şi 6) 

Foto 4   Foto 5   Foto 6 

 

– probele de vopsea au fost analizate prin următoarele 

metode: 

a) absorbţie în infraroşu, pentru determinarea naturii 

liantului (foto 7);  

   Foto 7 

 

b) spectrometrie de fluorescenţă cu raze X, pentru 

determinarea elementelor chimice din pigmenţii anorganici (foto 

8), rezultatele fiind trecute în tabel;  
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Foto 8 
 

 

Proba 

 

Elemente chimice identificate 

P

b 

C

r 

F

e 

Z

n 

T

i 

C

a 

vopsea de la faţa 

locului 

+ + + + + + 

vopsea de pe 

autoturismul care a 

provocat accidentul 

+ + + + + + 

dâre vopsea pe 

autoturismul avariat 

+ + + + + + 

c) spectroscopie UV-Vis pentru determinarea nuanţei 

culorilor (foto 9, 10 şi 11). 

Foto 9 
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Foto 10 

 

   Foto 11 

 

Coroborând rezultatele obţinute prin spectrometrie în 

infraroşu, spectrometrie de fluorescenţă cu raze X şi spectroscopie, 

s-a putut răspunde la întrebările şi solicitările organelor care au 

dispus efectuarea lucrării în cauză. 

Metodele utilizate permit, prin limitele de detecţie şi 

sensibilitate ale echipamentelor analitice, examinări comparative 

care pot fi valorificate în procesul de investigare criminalistică a 

accidentelor rutiere. Metodele nedistructive prezintă importanţă în 

situaţia în care probele examinate sunt în urme. 
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MODALITĂŢI DE COOPERARE A POLIŢIEI 

TRANSPORTURI CU STRUCTURILE  

JANDARMERIEI ROMÂNE 

 

MEANS OF COOPERATION BETWEEN THE TRANSPORT 

POLICE AND THE STRUCTURES OF THE ROMANIAN 

GENDARMERIE 

 

Comisar-șef de poliție Lucian Eugen GRĂJDEANU
*
 

Inspectoratul General al Poliţiei Române,  

Direcţia de Poliţie Transporturi 

 

The present paper aims to approach a few elements of the 

collaboration between an investigative structure: the Transport 

Police, and an intervention structure: the Romanian Gendarmerie. 

The two organizations used to undergo specific powers in the 

transport system, especially for the ones on railways, being 

designated one by one to ensure and maintain the public order and 

the safety of the passengers and the transported merchandise in 

the railway sector. The fact that at present the Transport Police 

continues to be the holder of their powers makes the cooperation 

between the two institutions of the Romanian State even more 

necessary, in the context where at the beginning of the Romanian 

Railways they belonged to the Gendarmerie. 

 

Prezenta lucrare are scopul de a aborda câteva elemente ale 

colaborării unei structuri investigative: Poliţia Transporturi, cu o 

structură de intervenţie: Jandarmeria Română. Cele două 

organizaţii au avut în trecut atribuţii specifice în sistemul 

                                                 
*
 e-mail: lucian.grajdean@politiaromana.ro 



16 

 

transporturilor, mai ales pentru cele pe calea ferată, fiind 

desemnate pe rând să asigure şi să menţină ordinea publică şi 

siguranţa pasagerilor şi mărfurilor transportate în sectorul feroviar. 

Faptul că în prezent Poliţia Transporturi a rămas titulara 

atribuţiilor acestora, în contextul în care la începuturile Căilor 

Ferate Române ele au aparţinut Jandarmeriei, face cu atât mai mult 

necesară cooperarea dintre cele două instituţii ale statului român. 

 

* 

*  *    

Călătoria cu mijloacele de transport feroviar, mai exact cu 

trenul, a constituit la începutul secolului XX, unul dintre cele mai 

banale, dar şi populare mijloace de deplasare pe bătrânul 

continent. În contextul dezvoltării economice, tehnologice, sociale, 

al schimbărilor de atitudine şi comportament – în raport cu epocile 

anterioare – s-a născut aşa-numita „epocă modernă” sau „secolul 

vitezei”. 

Apariţia şi evoluţia Poliţiei Transporturi în România este 

strâns legată atât de cea a celorlalte structuri ale poliţiei, cât şi de 

dezvoltarea căilor de comunicaţie din ţara noastră, care au luat 

avânt în partea a doua a secolului XIX, ca de altfel în cea mai mare 

parte a Europei, simţindu-se nevoia unor legături comerciale 

sigure şi rapide între vestul continentului şi partea răsăriteană a 

acestuia şi mai departe spre Orient.
 1

  

La scurtă vreme după apariţia companiilor feroviare şi a 

utilizării pe o scară din ce în ce mai largă a transportului de 

mărfuri şi persoane pe calea ferată, au început să apară şi 

comportamentele antisociale, de la simplul gest de a călători fără 

bilet, până la spargerea geamurilor vagoanelor, vandalizarea 

                                                 
1
 Sursa: https://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/ 

directia-de-politie-transporturi/informatii-generale/scurt-istoric1402059272. 
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interiorului acestora, aruncarea de pietre sau aşezarea de obstacole 

pe calea ferată. Pe lângă acestea, s-au format treptat şi moduri de 

operare în comiterea de infracţiuni, din ce în ce mai diversificate şi 

care aveau drept ţintă – la început mărfurile transportate în 

vagoane – apoi componente de la infrastructura căii ferate şi mai 

departe cele de la instalaţiile de semnalizare şi dirijare feroviară. 

În acest context se impunea formarea unei structuri cu 

atribuţii de protejare a sistemului de transport feroviar şi apărarea 

integrităţii călătorilor şi a mărfurilor transportate. 

La solicitarea Regiei Autonome 

a Căilor Ferate, prima instituţie care a 

fost desemnată pentru a asigura ordinea 

şi liniştea publică în sistemul 

transporturilor feroviare a fost 

Jandarmeria Română, care în anul 

1936, prin „Legiunea de jandarmi 

CFR” formată din 2 ofiţeri, 22 

subofiţeri şi 199 militari a fost învestită 

drept autoritatea îndrituită să vegheze 

la respectarea legilor pe calea ferată. 

Această structură îşi desfăşura 

activitatea în staţiile de cale ferată (principalele gări), în triajele de 

cale ferată şi în anexele infrastructurii feroviare (depouri de 

locomotive, ateliere, remize de vagoane etc.). Principala atribuţie 

consta în asigurarea ordinii, liniştii şi siguranţei publice în 

transportul feroviar, identificarea şi reţinerea persoanelor urmărite, 

prevenirea şi descoperirea furturilor din avutul statului şi al 

cetăţenilor. Legiunea de jandarmi CFR a adus, în afara veniturilor 

suplimentare încasate de Regia Autonomă a Căilor Ferate, şi o 

schimbare evidentă de ordine şi disciplină impusă călătorilor.
2
 

                                                 
2
 Sursa: https://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/ 

directia-de-politie-transporturi/informatii-generale/scurt-istoric1402059272. 
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În anul 1941, are loc reorganizarea Jandarmeriei şi a 

Poliţiei, ocazie cu care este implementat „Regulamentul asupra 

serviciului poliţienesc pe teritoriul rural” în cuprinsul căruia se 

distinge capitolul „Poliţia Căilor Ferate”, care face referire la 

„Poliţia în staţiunile de cale ferată”, „Patrulele flotante pe trenurile 

de călători şi marfă”, Legiunea de jandarmi CFR fiind organizată 

în sectoare, secţii, posturi fixe, posturi mobile şi echipe flotante de 

patrulare pe trenuri.
3
 

În urma deciziei luate la nivelul Ministerului Afacerilor 

Interne, împreună cu membrii Comisiei Aliate de Control, la data 

de 16 aprilie 1947, au fost înfiinţate „Sub-inspectorate de jandarmi 

CFR” la Bucureşti, Iaşi şi Cluj. Acestea aveau atribuţii de a 

asigura şi păstra ordinea publică în sistemul transporturilor 

feroviare. În acelaşi an, pe 15 iunie, în sprijinul „Legiunilor de 

jandarmi CFR”, au fost înfiinţate plutoane de intervenţie pentru 

menţinerea ordinii în zona căilor ferate şi restabilirea liniştii în caz 

de tulburări. Începând cu anul 1948, prin ordinul Secretariatului 

General pentru Trupe, Inspectoratul de Jandarmi al Căilor Ferate 

Române s-a transformat în „Brigada de Securitate Comunicaţii”, 

iar la rândul lor, Legiunile de jandarmi CFR au devenit 

„Batalioane de Securitate Comunicaţii”. 

La data de 23 ianuarie 1949, prin Decretul nr. 25 al 

Prezidiului Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare 

Române, se constituia „Miliţia” în cadrul Ministerului de Interne. 

Această instituţie avea ca principale atribuţii „menţinerea ordinii 

publice pe teritoriul ţării, asigurarea muncii paşnice, a securităţii 

personale a cetăţenilor şi apărarea bunurilor statului şi ale 

poporului”.  

                                                 
3
 Sursa: Istoria Poliţiei Transporturi, ediţia 2014, editată de Direcţia de Poliţie 

Transporturi din Inspectoratul General al Poliţiei Române. 
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Lucrători ai Brigăzii de Miliţie 

Transporturi acţionând 

în trenurile de persoane. 

Odată cu intrarea în vigoare a acestui Decret au fost 

desfiinţate poliţia şi jandarmeria, Legea poliţiei generale a statului 

din 8/21 iulie 1929 şi Legea pentru organizarea şi funcţionarea 

jandarmeriei din aprilie 1943 fiind abrogate. Atribuţiile acestora, 

atât în mediul urban, cât şi în cel rural, inclusiv în staţiile de cale 

ferată, au fost preluate de o singură instituţie, respectiv „miliţia”.  

După al Doilea Război Mondial, infracţiunile comise pe 

trenurile de călători şi în special pe cele de marfă au crescut 

continuu, miliţia nou înfiinţată nereuşind să facă faţă acestora, 

apărând adevărate bande organizate de hoţi care devalizau 

vagoanele de marfă, în condiţiile în care după război calea ferată 

era principala cale de comunicaţie a ţării, reţeaua de drumuri fiind 

aproape complet distrusă.
4
  

În acest nou context, în anul 1949, în cadrul Direcţiei 

Generale a Miliţiei, ca structură în Aparatul Central, s-a înfiinţat, 

prin preluarea atribuţiilor comisa-

riatelor de poliţie şi a legiunilor de 

jandarmi din gări, Direcţia Miliţiei 

CFR, care avea structuri corespondente 

în subordine în toate unităţile 

administrativ-teritoriale, cu posturi de 

poliţie CFR în principalele noduri de 

cale ferată şi subofiţeri de miliţie în 

staţii, triaje şi ateliere. 

Astfel, sarcinile de menţinere a 

climatului de ordine şi siguranţă 

publică în staţiile de cale ferată şi pe trenurile de marfă şi călători, 

precum şi obiectivele economice din zona de competenţă, au 

                                                 
4
 Idem 1 
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revenit „Miliţiei CFR”, care a fost reorganizată în anul 1980 prin 

Decretul-lege nr. 280 care înfiinţează Brigada de Miliţie 

Transporturi, organizată pe cele 8 regionale de cale ferată şi care 

stă la baza actualei organizări a Poliţiei Transporturi după 

reînfiinţarea Poliţiei Române prin Legea nr. 2 din 27.12.1989.  

În prezent, Poliţia Română, prin Direcţia de Poliţie 

Transporturi din Inspectoratul General al Poliţiei Române, are 

atribuţiile bine definite în toate sectoarele de transport – cu 

excepţia celui rutier – respectiv în sistemul transporturilor 

feroviare, aeriene şi navale. Pentru realizarea acestora, într-un 

cadru interinstituţional, Poliţia Transporturi cooperează cu 

Jandarmeria Română pe două paliere: schimbul de date şi 

informaţii, precum şi derularea de acţiuni/activităţi comune. 

Modalităţile de cooperare dintre cele două instituţii au o 

specificitate aparte, în conformitate cu repartizarea sarcinilor pe 

sisteme de transport, şi anume feroviar, aerian şi naval.  

Astfel, Poliţia Transporturi se înscrie, la rândul său, în 

frontul comun de apărare împotriva acţiunilor care pot aduce 

atingere vieţii, libertăţii şi sănătăţii persoanelor, precum şi cele 

care lezează drepturile de proprietate – atât de ordin public, cât şi 

privat – prin adoptarea unor iniţiative de ordin proactiv care să 

anticipeze şi să prevină comiterea unor astfel de acte. Mai exact, 

sunt puse în aplicare planuri de cooperare bilaterale sau 

multilaterale, din care fac parte atât Poliţia Transporturi, cât şi 

Jandarmeria Română, care, pe lângă alte instituţii cu atribuţii pe 

linia siguranţei naţionale, sunt chemate să acţioneze în staţiile de 

cale ferată, pe trenurile de călători, în terminalele de transport 

multimodal, în porturi, aeroporturi şi zonele adiacente, pentru a 

preveni actele de dezordine, chiar şi numai dacă acest obiectiv 
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comun se realizează prin prezenţa activă în teren a forţelor de 

ordine. 

Poliţia Transporturi şi Jandarmeria 

Română desfăşoară activităţi de cooperare 

în baza planurilor de 

acţiune comune, semnate de conducerile  

acestor structuri. Operaţiunile combinate se 

derulează în special cu ocazia unor manifestări  

cultural-sportive de amploare care implică în 

special sistemul transporturilor feroviare – mai ales cele privind 

deplasarea galeriilor de 

suporteri pe calea ferată. În 

acest gen de acţiuni, suportul 

operaţional oferit de 

structurile specializate pentru 

controlul mulţimii din cadrul 

Jandarmeriei Române este 

esenţial pentru gestionarea unor situaţii tensionate care pot 

provoca daune materiale sau victime atât din rândul participanţilor 

la eveniment, cât şi al forţelor de ordine.  

Un exemplu elocvent în acest sens îl constituie Festivalul 

„UNTOLD” la care participă anual zeci de mii de persoane. 

Spectatorii, din ţară sau din străinătate, se deplasează cu mijloacele 

rutiere, cu trenul sau cu avionul. 

Anul acesta, evenimentul s-a 

desfăşurat la Cluj-Napoca, în cursul 

lunii august. Poliţia Transporturi, 

împreună cu forţele Jandarmeriei 

Române, a asigurat efectivele 

necesare pentru prevenirea încălcării normelor legale în Gara de 
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Nord și staţiile CFR, pe trenurile de călători, precum și în 

Aeroportul Internațional Henri Coandă București-Otopeni și 

Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj. Au fost înregistraţi 

7.600 de călători care au sosit în Stația CF Cluj Napoca şi 4.925 de 

pasageri + 81 de artiști și staff care au sosit pe Aeroportul 

Internațional Avram Iancu – Cluj pentru a participa la Festivalul 

UNTOLD
5
. 

Poliţia Transporturi Feroviare 

beneficiază de sprijin al Jandarmeriei 

Române şi cu ocazia acţiunilor 

privind sustragerile de metale, 

precum şi a verificărilor la centrele de 

colectare a metalelor feroase şi neferoase, unde pot fi valorificate 

elemente componente de la infrastructura căii ferate, cabluri de la 

instalaţiile de semnalizare şi dirijare feroviară, precum şi elemente 

din compunerea vagoanelor de transport persoane (cum ar fi, de 

exemplu, suporţii din aluminiu pentru bagaje). Acest tip de 

activităţi necesită forţe suplimentare deoarece comunităţile unde se 

ascund persoanele suspecte de comiterea acestui gen de infracţiuni 

sunt destul de ermetice, membrii acestora fiind cunoscuţi ca având 

un comportament violent, iar efectuarea de percheziţii sau 

controale implică un nivel mai mare de risc pentru integritatea 

fizică a poliţiştilor participanţi la acţiuni. 

Un alt important palier pe care se realizează cooperarea 

dintre structurile de Poliţie Transporturi cu forţele de jandarmi este 

reglementat de prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor care se 

                                                 
5
 Sursa: Nota cu centralizarea rezultatelor la Planul de acţiune nr. 2854639/2016 al 

Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Cluj. 
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poate realiza şi prin forțe și mijloace militare sau civile, de către 

instituțiile specializate ale autorităților administrației publice. 

 Având în vedere că particularitățile  obiectivelor din 

domeniul transporturilor
6
 sunt reprezentate, în principal, de: 

amplasarea stațiilor/haltelor CFR, a mijloacelor de semnalizare și 

dirijare a traficului feroviar în zone izolate, greu accesibile, 

întinderea pe suprafețe foarte mari a unor obiective precum triajele 

CFR şi existenţa unor riscuri ridicate privind distrugerea 

/degradarea imobilelor dezafectate, respectiv furtul din depozitele 

de cale ferată, în unele cazuri se impune ca organizațiile care dețin 

bunuri ori valori cu orice titlu, din zona de responsabilitate a 

Poliţiei Transporturi, să beneficieze de pază specializată cu 

jandarmi. 

O ramură importantă a activităţilor de transport pe calea 

ferată este reprezentată de transporturile speciale – muniţie sau 

CBRN-E
7
 – care ţin exclusiv de competenţa Jandarmeriei Române 

şi structurilor Ministerului Apărării Naţionale. Aici cooperarea  

cu Poliţia Transporturi se limitează la schimbul de date şi 

informaţii, precum şi acordarea de sprijin în cazul în care au loc 

incidente pentru care se impune desfăşurarea de anchete şi 

investigaţii.
8
 

Poliţia Transporturi Feroviare cooperează cu Jandarmeria 

Română şi în cadrul acţiunilor derulate pentru descurajarea 

călătorilor fără bilet pe calea ferată. Astfel de acţiuni efectuate 

punctual sunt de impact, iar sprijinul acordat CFR Călători de 

                                                 
6
 Cu precădere ale obiectivelor din transporturile feroviare.  

7
 CBRN-E = substanţe Chimice, Biologice, Radiologice, Nucleare şi Explozivi. 

8
 Cazul furtului a 64 de focoase din trenul marfar de transport special pentru Bulgaria, 

care se deplasa pe ruta Braşov–Giurgiu, din data de 16.07.2011, autorii fiind identificaţi 

iar articolele militare recuperate.  
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reprezentanţii Poliţiei TF şi ai Jandarmeriei este foarte important, 

fapt demonstrat de rezultatele obţinute. Un exemplu în acest sens îl 

constituie acţiunea-„maraton” desfăşurată în data de 14 septembrie 

2016 de CFR Călători, Secţia Regională de Poliţie Transporturi 

Bucureşti şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Ilfov, când  

dintr-un total de 1.500 de pasageri care au călătorit în trenurile 

verificate, au fost depistaţi 234 în neregulă, fiind încasate 

suprataxe şi aplicate sancţiuni contravenţionale
9
.  

În concluzie, fie că se desfăşoară în staţiile de cale ferată 

sau pe trenuri de călători, activităţile de patrulare comună 

împreună cu forţele Jandarmeriei Române conferă un plus de 

vizibilitate acţiunilor preventive iniţiate de Poliţia Transporturi, 

întărind sentimentul de siguranţă al cetăţenilor şi descurajând 

activităţile infracţionale. Prezenţa activă în 

teren a reprezentanţilor autorităţilor cu 

atribuţii de asigurare şi menţinere a ordinii 

publice, precum şi modul de interacţionare 

cu publicul a echipelor mixte de 

poliţie/jandarmerie determină îmbunătăţirea imaginii instituţiilor 

din care fac parte cei ce ocrotesc valorile statului de drept şi 

girează respectarea drepturilor cetăţenilor care folosesc 

infrastructura de transport feroviar. 

În sistemul transporturilor 

aeriene, prezenţa ofiţerilor şi subofiţerilor 

din cadrul Jandarmeriei Române în 

zonele publice din aeroporturi, precum şi 

cele cu destinaţia CARGO sau alte clădiri anexe unde se impun 

                                                 
9
 Conform comunicatului de presă CFR Călători din data de 15.09.2016, de pe 

www.cfrcalatori.ro. 
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măsuri de pază specializată, este o condiţie absolut necesară pentru 

buna funcţionare a terminalelor de transport aerian. Pe lângă faptul 

că aeroporturile cu toate clădirile anexe şi infrastructura dedicată 

sunt obiective de importanţă strategică, creşterea volumului de 

pasageri care folosesc liniile aeriene, precum şi ameninţările 

teroriste din ultima perioadă determină măsuri sporite de siguranţă 

în această ramură de transport. 

Deşi Poliţia Transporturi Aeriene gestionează măsurile de 

asigurare şi menţinere a ordinii publice până la limita unde începe 

controlul corporal şi al bagajelor (screeningul), zona sa de 

competenţă acoperă o întindere destul de mare, ţinând cont şi de 

căile de acces spre aeroporturi, parcări şi staţii ale mijloacelor de 

transport în comun. 

O astfel de suprafaţă nu poate 

fi acoperită în mod eficient fără 

concursul celorlalte forţe competente 

teritorial, cea mai importantă dintre 

acestea fiind Jandarmeria Română. De 

la plecarea şi sosirea grupurilor mari de pasageri – în orele de vârf 

al traficului aerian, dar în special în perioada sărbătorilor – până la 

deplasarea delegaţiilor oficiale sau a demnitarilor, structurile de 

Poliţie Transporturi acţionează împreună cu militarii Jandarmeriei 

Române pentru facilitarea accesului în 

zona aeroportuară prin fluidizarea 

traficului rutier, prevenirea 

busculadelor în zonele publice şi 

observarea oricărui tip de 

comportament suspect sau existenţei unor obiecte suspecte. 

Împreună cu jandarmii, poliţiştii de Transporturi Aeriene 

procedează la reţinerea şi conducerea persoanelor urmărite 
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naţional şi internaţional, care au fost depistate în zona de frontieră. 

Totodată, acordă sprijin în cazul sosirii unor grupuri mari de 

persoane returnate din străinătate sau facilitează activitatea 

poliţiştilor de la Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională 

care se deplasează cu avionul în cadrul misiunilor executate. 

Poliţia Transporturi Navale are un domeniu de activitate cu 

o specificitate aparte, în care sunt folosite mijloace de mobilitate 

navală ce necesită anumite cunoştinţe tehnice şi de navigaţie. 

Cooperarea cu structurile Jandarmeriei Române se derulează pe 

două mari paliere: prevenirea şi combaterea activităţilor de pescuit 

ilegal care contravin prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 23 din 5 martie 2008, privind pescuitul şi 

acvacultura cu modificările şi completările ulterioare, iar în al 

doilea rând, pentru asigurarea măsurilor de ordine în cazul unor 

manifestaţii culturale (Regata Mării Negre, Bobotează etc.), sau 

manifestaţiilor cu revendicări de origine sindicală din Portul 

Constanţa.  

Pe Dunăre, canalele şi lacurile navigabile, se organizează 

operaţiuni în sistem integrat, în care se acţionează împreună cu 

reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, 

ai Gărzii de Mediu şi Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (în cazul 

în care sunt vizate activităţi din această zonă), la care participă 

poliţiştii de la transporturi navale şi forţe ale jandarmeriei. 

Acţiunile de acest tip, fiind de mare anvergură, acoperă o plajă mai 

largă de fapte prevăzute de legea penală sau sancţionate 

contravenţional, incluzând acte de poluare, activităţi comerciale 

sau construcţii ilegale
10

. Ca organ de cercetare penală, prezenţa 

                                                 
10

 Pontoane de acostare construite ilegal, instalaţii ilegale de deversare a apelor de 

canalizare etc. 
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Poliţiei Transporturi are un rol bine definit, fiind evident faptul că 

se află în prima linie de aplicare a prevederilor legale. În sprijinul 

lucrătorilor de poliţie care pot întâlni situaţii generatoare de 

pericol, contribuția adusă de forţele de jandarmerie este 

hotărâtoare, prin simpla prezenţă a acestora la locul acţiunii. 

Exemplificăm în acest sens infractorii care pescuiesc folosind 

curentul electric, dotaţi cu aparate sofisticate şi ambarcaţiuni 

rapide. Aceştia, la vederea şalupei poliţiei se îndepărtează şi scapă, 

iar dacă sunt prinşi în flagrant pot reacţiona violent, folosindu-se 

de vâsle sau de căngile cu care urcă peştii prinşi în barcă, deoarece  

în cazul în care sunt prinşi, riscă pedepse cu închisoarea de la  

1 la 3 ani şi interzicerea dreptului de a pescui
11

. Pentru aceasta, 

prezenţa jandarmilor este importantă deoarece temperează tendinţa 

spre violenţă a făptuitorilor şi aduce un plus de siguranţă echipelor 

care acţionează în teren. 

Acţiunile desfăşurate de Poliţia Transporturi împreună cu 

Jandarmeria Română sunt organizate şi în plan european, prin 

prisma cooperării internaţionale, determinată de participarea la 

activităţi specifice de prevenire şi combatere a anumitor fenomene 

sau genuri de infracţiuni.  

RAILPOL este o asociaţie internaţională a organizaţiilor 

statelor membre ale Uniunii Europene cu atribuţii în domeniul 

menţinerii ordinii şi siguranţei publice în sectorul transporturilor 

feroviare. Obiectivul principal al acestei asociaţii este să 

îmbunătăţească şi să intensifice la nivel european cooperarea 

poliţienească internaţională pe căile ferate, în scopul prevenirii 

ameninţărilor la siguranţa circulaţiei feroviare şi pentru a garanta 

                                                 
11

 Conf. art. 65 lit.a) din OUG. nr. 23/2008. 
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eficienţa măsurilor adoptate împotriva criminalităţii 

transfrontaliere, respectiv siguranţa călătorilor şi a persoanelor 

care, din diverse motive, se află în staţiile de cale ferată.  

În cadrul organizaţiei RAILPOL – Asociaţia Poliţiilor 

Feroviare Europene – sunt iniţiate acţiuni de tip „Rail Action Day 

24 Blue”, care implică atât forţele de poliţie – cele de la 

transporturi feroviare şi cele de la structurile teritoriale de ordine 

publică – cât şi structuri ale Jandarmeriei Române. Scopul acestui 

tip de acţiuni comune este diversificat, pornind de la diminuarea 

sustragerilor de componente de la infrastructura căilor ferate – o 

mare vulnerabilitate a sistemului de transport feroviar, prin faptul 

că se află în câmp deschis, cu minime posibilităţi de  

protecţie – până la acţiuni în sistem integrat care au drept scop 

prevenirea şi combaterea sustragerilor de la călători (din buzunare, 

de – şi din bagaje), a cerşetoriei şi migraţiei ilegale.  

Fiecare ţară participantă îşi întocmeşte propriul plan de 

acţiune, conform recomandărilor făcute de grupul de lucru 

„Criminalitate şi Migraţie Ilegală” constituit la nivelul RAILPOL 

şi în funcţie de priorităţi, strategii, probleme întâlnite şi potrivit 

numărului de forţe disponibile. Până în prezent, au fost organizate 

11 acţiuni de acest gen, de fiecare dată în strânsă cooperare cu 

forţele Jandarmeriei Române.
12

 

În ultima perioadă de timp, atacurile săvârşite asupra 

călătorilor pe calea ferată din statele Europei Occidentale, fie că au 

fost executate la suprafaţă, ori în staţiile de metrou, au determinat 

                                                 
12

 Conform Notei-raport nr. 2004025/07.10.2016 cu sinteza rezultatelor obţinute în 

perioada 05 – 06.10.2016, prin punerea în aplicare a Planului de acţiune pentru 

prevenirea şi combaterea criminalităţii şi migraţiei ilegale în transportul feroviar „RAIL 

ACTION DAY– 24 BLUE”, aprobată de Adjunctul Inspectorului General al Poliţiei 

Române, chestor de poliţie Dumitru JIANU. 
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instituţiile statului cu atribuţiuni pe linia asigurării unui climat de 

siguranţă în sistemul transporturilor să adopte o serie de măsuri 

preventive şi de instruire a populaţiei cu privire la identificarea 

ameninţărilor şi limitarea consecinţelor unor astfel de acţiuni 

violente. Astfel de campanii au fost iniţiate şi la nivelul Poliţiei 

Transporturi, iar în anul 2017 este planificat un exerciţiu de 

ameninţare cu bombă în Gara de Nord din Bucureşti, unde, pe 

lângă structuri ale Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de 

Acţiuni şi Intervenţii Speciale şi Inspectoratului General pentru 

Situaţii de Urgenţă, un rol important este deţinut şi de Jandarmeria 

Română, în special pentru evacuarea incintei Gării de Nord şi 

asigurarea perimetrului/zonei de siguranţă. 

Structurile de Poliţie Transporturi acoperă majoritatea 

infrastructurii de transport, însă resursele umane sunt insuficiente 

pentru a asigura protecţia fizică a tuturor elementelor acesteia. 

Totodată, lucrătorii de Poliţie Transporturi nu au dotarea necesară 

şi nu sunt antrenaţi pentru a gestiona mari aglomerări de persoane 

(care uneori pot avea şi un comportament agresiv), cum ar fi în 

cazul demonstraţiilor şi grevelor. 

Utilitatea şi necesitatea cooperării cu structurile 

Jandarmeriei Române s-a dovedit esenţială cu ocazia organizării, 

la Bucureşti, a meciului de fotbal dintre România şi Ungaria, când 

aproape 5.000 de suporteri maghiari au ajuns în Gara de Nord cu 

trenul. Sprijinul acordat de militarii jandarmi a limitat considerabil 

manifestările violente care puteau avea consecinţe grave, cu 

victime şi pagube materiale. 

Poliţiştii de la Transporturi îşi desfăşoară activitatea la 

posturile de Poliţie Transporturi în trei schimburi, pe durata a  

24 de ore, de multe ori fiind nevoiţi să efectueze serviciul fără a 
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avea un coechipier, un coleg, care să îi poată sprijini în situaţii 

care impun prezenţa a cel puţin doi poliţişti. 

Pentru aceasta, sprijinul oferit de personalul Jandarmeriei 

Române este determinant, atât pentru obţinerea de rezultate pe 

linia îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, dar mai ales pentru 

propria protecţie a poliţiştilor, care astfel nu mai sunt nevoiţi să 

acţioneze de unii singuri, în condiţiile în care munca de poliţie 

devine din ce în ce mai expusă pericolelor şi riscurilor determinate 

de evoluţia fenomenelor infracţionale. Astfel, realizarea 

activităţilor în comun cu forţele Jandarmeriei Române constituie o 

soluţie care, până în prezent, a dat rezultate. 

 

* 

*  * 

În concluzie, cooperarea între structurile aparţinând 

Ministerului Afacerilor Interne din România care au atribuţii pe 

linie de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, reprezintă una din 

caracteristicile de bază ale unui stat de drept, în care aplicarea legii 

se face cu respectarea drepturilor omului şi în spiritul susţinerii 

valorilor societăţii contemporane.  
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Abstract 

Money has been and still is an important part of mankind 

history for thousands of years. Over the time, money, as a product 

of the exchange process, was a sign of wealth, carefree life, and 

"all roads opener". Gathering as much money as they can, 

obtained through various means, it has become an "activity" for 

many of our fellows. 

The study of graphic traces used to produce counterfeit 

banknotes, the physical-chemical examination of various supports 

and analysis of scriptural materials used to produce the banknotes 

are important activities in forensic, provide meaningful 

information to solve the case. 

Keywords: paper currency, support, scriptural materials, 

tool marks and physical-chemical examination 

 

Sumar 

Banii au reprezentat şi reprezintă o parte importantă din 

istoria de mii de ani a omenirii. De-a lungul timpului, banul, ca 

produs al procesului de schimb, a fost un semn al avuţiei, al vieţii 
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fără griji, precum şi „deschizătorul tuturor drumurilor”. 

Acumularea de cât mai mulţi bani, obţinuţi prin diferite mijloace, a 

devenit o „activitate” pentru mulţi din semenii noştri. 

Studiul traseelor grafice folosite la realizarea contrafacerii 

bancnotelor, examinarea fizico-chimică a diferitelor suporturi, 

precum şi analiza materialelor scripturale folosite la realizarea 

bancnotelor sunt activităţi importante în cercetarea criminalistică a 

acestora, oferind informaţii semnificative pentru rezolvarea cauzei.  

Cuvinte-cheie: bancnote, suport, materiale scripturale, 

examinare traseologică şi fizico-chimică  
 

1. INTRODUCERE 

Banii au reprezentat şi reprezintă o parte importantă din 

istoria de mii de ani a omenirii. De-a lungul timpului, banul, ca 

produs al procesului de schimb, a fost un semn al avuţiei, al vieţii 

fără griji, precum şi „deschizătorul tuturor drumurilor”. Adunarea 

de cât mai mulţi bani, obţinuţi prin diferite mijloace, a devenit o 

„activitate” pentru mulţi din semenii noştri. 

De aceea, în ultimii ani, cazurile în care înalţi funcţionari 

au fost cercetaţi şi demişi pentru corupţie s-au multiplicat, în timp 

ce informaţiile referitoare la excesul şi abuzul de care dau dovadă 

responsabilii politici apar regulat pe reţelele sociale. 

Dezvoltarea puterii economico-financiare a unor state din 

Europa Centrală şi a SUA a determinat în secolul trecut o 

circulaţie monetară intensă. Dar, odată cu aceasta, mai ales în 

perioada interbelică, au apărut şi mai-marii „aşi” ai falsului 

monetar. Mai mult decât atât, emiterea de monedă falsă a fost 

ridicată la nivel de politică de stat, cu consecinţe dezastruoase 

pentru alte state. 

Falsificarea de monedă este considerată ca fiind cea mai 

gravă dintre infracţiunile de fals. Întrucât moneda constituie o 

valoare materială care prezintă interes pentru întreaga comunitate 
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internaţională, punerea în circulaţie a monedelor false aduce 

statelor mari prejudicii economice determinând necesitatea 

organizării represiunii internaţionale a acestui flagel. 

Datorită tehnologiilor performante de ultimă oră, formele 

de contrafacere şi falsificare sunt acum mult mai ingenioase. Din 

această cauză, examinarea criminalistică a bancnotelor suspecte de 

a fi falsificate/contrafăcute are un rol deosebit de important, având 

drept scop identificarea modului de realizare a 

falsurilor/contrafacerilor (stabilirea tipului suportului şi a 

materialelor scripturale utilizate, modul de realizare).  
 

2. PARTE EXPERIMENTALĂ. MATERIALE ŞI 

METODE. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

2.1. Tipuri de probe analizate în cazuri de contrafacere 

a bancnotelor  

În cuprinsul lucrării, pentru exemplificare şi ilustrare, vor 

fi prezentate probe analizate în cadrul laboratoarelor din cadrul 

Institutului Naţional de Criminalistică. 

 Imprimante; de exemplu, în foto 1 este prezentată o 

imprimantă marca CANON, tipul PIXMA, model MG 2250, în 

interiorul căreia se află un cartuş pentru cerneală color (magenta, 

cyan şi yellow) – foto 2 şi un cartuş pentru cerneală neagră.  

                     
Foto 1 – Imprimanta marca CANON                 Foto 2 – Cartuşe 
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 Bancnote de diverse cupiuri şi provenienţe 

(autohtone sau străine).  

De exemplu:  

- din cupiura 50 EURO  

Bancnotele din cupiura de 50 EURO au seriile 

S516870xxxxx, S516870xxxxx, S516870xxxxx, S516870xxxxx şi 

S516870xxxxx  – foto 3 şi 4. Bancnotele au fiecare dimensiunea 

de 139 x 77 mm, iar în regiunea corespunzătoare numărului plăcii 

de tipar se află inscripţia „J080D4”. Atât pe avers, cât şi pe revers 

sunt redate valoarea nominală înscrisă în cifre şi elemente grafice 

reprezentând construcţii arhitecturale caracteristice perioadei 

renascentiste. Culorile predominante ale bancnotelor sunt 

portocaliu şi maro, iar seriile imprimate pe revers sunt realizate cu 

substanţă de culoare neagră, respectiv, maro – foto 5. 
 

  

Foto 3-4 – Aversul şi reversul bancnotelor 
 

 

Foto 5 – Inscripţia existentă în regiunea corespunzătoare 

numărului plăcii de tipar 
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- din cupiura 100 RON  

Bancnotele din cupiura 100 RON sunt realizate pe suport 

de hârtie şi reprezintă imagini ale aversului şi reversului unor 

bancnote cu aceeaşi valoare nominală.  

Pe avers sunt redate: portretul dramaturgului, scriitorului şi 

nuvelistului Ion Luca Caragiale (1852-1912), un element floral 

reprezentând o violetă, denumirea băncii centrale emitente 

„BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI” şi valoarea nominală 

„100”. 

Pe revers sunt redate: vechea clădire a Teatrului Naţional 

din Bucureşti, statuia scriitorului Ion Luca Caragiale şi valoarea 

nominală – „100”.  

Ilustrăm în continuare, în foto 6-7, aversul şi reversul unei 

astfel de bancnote.  
 

  

Foto 6-7 – Aversul şi reversul unei bancnote din cupiura 100 RON 
 

 Coli de hârtie pe care sunt imprimate diverse 

imagini. 

De exemplu:  

– imaginile unor bancnote din cupiura 50 EURO 

O coală de hârtie de forma dreptunghiulară cu dimensiunile 

de 284 x 236 mm şi care are imprimate pe avers şi revers imaginile 

unui număr de şase bancnote din cupiura 50 EURO cu seriile 

S516870xxxxx, S516870xxxxx, S516870xxxxx, S516870xxxxx, 

S516870xxxxx, S516870xxxxx  – foto 8 şi 9. În regiunea 
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corespunzătoare numărului plăcii de tipar a bancnotelor se află 

inscripţia „J080D4” – foto 10. 
 

  

Foto 8-9 – Faţetele colii de hârtie 
 

 

Foto 10 – Inscripţia existentă în regiunea corespunzătoare 

numărului plăcii de tipar 

  

– imaginea unui fragment de 

bancnotă 

Fragmentul de bancnotă este 

realizat pe una dintre faţetele unei bucăţi 

de hârtie cu dimensiunile aproximative 

de 99x67 mm şi redă grafica existentă în 

regiunea stânga a aversului unei 

bancnote din cupiura 100 RON – foto 11. 

Foto 11 – Fragmentul de bancnotă 
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– fâşii de hârtie care conţin pe ambele faţete elemente 

grafice 

Două fâşii de hârtie cu lungimea de 345 mm, cu lăţimea de 

9 mm, şi, respectiv, 12 mm; acestea conţin pe ambele faţete 

elemente grafice realizate în culorile portocaliu, negru şi galben – 

foto 12 şi 13. 

 

 
Foto 12 

 

Foto 13 

Foto 12-13 – Faţetele celor două fâşii de hârtie 

 

- coli de hârtie de culoare albă 

Fragmente din coli de hârtie de culoare albă, cu formă 

relativ pătrată, cu dimensiunile de aproximativ 38x38 mm - foto 

14. 

 

 

Foto 14 – Fragmente de hârtie.  

1 2 3 
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 Fragmente care provin din arderea parţială a 

bancnotelor 

Fragmente care provin din arderea parţială a mai multor 

bancnote din cupiura de 50 EURO sunt prezentate în foto 15-18. 
 

    

Foto 15-18 – Bancnote parţial arse 
     

 Fragmente de tablă cu aspect specific plăcilor 

tipografice 

Bucăţile de tablă au 

culoarea argintie (posibil 

aluminiu) şi au dimensiunile de 

aproximativ 520x390 mm – foto 

19.  

Foto 19 – Bucăţi de tablă 

 Fragmente de cauciuc 

Fragmentele de cauciuc au forma unor fâşii având una 

dintre faţete din material elastic de 

culoare albastru şi negru, iar faţeta 

opusă din ţesătură textilă de culoare 

crem. Aceste fragmente au lungimea 

de aproximativ 520 mm, grosimea de 

2 mm şi lăţimea cuprinsă între 4 şi 21 

mm – foto 20. 

Foto 20 – Fragmente de cauciuc 
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 Fâşii de culoare argintie  

Fâşiile de culoare argintie au 

lăţimea de aproximativ 1 mm şi sunt de 

lungimi diferite – foto 21. 

 

Foto 21 – Fâşii de culoare argintie 

 Componente ale unei instalaţii tipografice  

Există un tambur care constă într-un cilindru din material 

elastic de culoare neagră (posibil cauciuc) cu diametrul exterior de 

40 mm, lungimea de 368 mm şi un ax metalic cu lungimea de 465 

mm. Pe suprafaţa cilindrului, pe toată circumferinţa şi pe o lăţime 

de aproximativ 220 

mm se află fixată, 

în aderenţă, o 

peliculă de culoare 

argintie – foto 22. 

Foto 22 – Tambur 

 

 Cutii de vopsea 

Cutiile de vopsea sunt parţial consumate şi au formă 

cilindrică cu diametrul mediu de 

140 mm şi înălţimea de 90 mm 

– foto 23. Ele conţin substanţe 

lichide, vâscoase, cu aspect de 

vopsea, parţial consumate, cu 

următoarele culori: 

Foto 23 – Cutiile de vopsea 

 

– culoare portocalie – două cutii inscripţionate STARCOLOR 

- ORANGE 021; 
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– culoare crem-deschis – o cutie inscripţionată 

BRANCHER - BLANC COUVRANT P; 

– culoare portocaliu-deschis – o cutie inscripţionată 

BRANCHER - ORANGE 021 PANTONE; 

– culoare albastră – o cutie inscripţionată BRANCHER - 

BLEU REFLEX PANTONE. 

 

 Role de folie destinate aplicării acestora prin 

transfer termic şi presare pe diferite suporturi. 
 

Rolele de folie au lăţimi cuprinse între 47 şi 640 mm şi 

conţin folii de culoare argintie, aurie, 

albă, transparentă, verde, maro-

deschis şi maro-închis. Pe unele role 

de folie sunt aplicate etichete cu 

inscripţia „LUX PRINT FOIL” – 

foto 24.   

Foto 24 – Role de folie 

 

2.2. METODE DE EXAMINARE TRASEOLOGICĂ 

 Stabilirea autenticităţii şi a modului de contrafacere 

Stabilirea autenticităţii bancnotelor se realizează prin 

efectuarea examinărilor separate şi comparative între bancnotele în 

litigiu şi, respectiv, bancnotele SPECIMEN din aceeaşi cupiură, 

aflate în colecţia de documente a Institutului Naţional de 

Criminalistică. 

 

Examinarea bancnotelor în cupiură 50 EURO 

În urma examinării bancnotelor în cupiură 50 EURO s-a 

constatat că, deşi bancnotele în litigiu prezintă texte, însemne şi 

desene realizate şi plasate asemănător cu cele ale unei bancnote 

autentice, aceasta prezintă diferenţe atât în privinţa fidelităţii 
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grafice şi a modului de realizare, cât şi în privinţa elementelor de 

siguranţă, reprezentative fiind: 

– lipsa imprimării intaglio a elementelor specifice 

bancnotelor din cupiura de 50 euro, respectiv valoarea nominală, 

iniţialele Băncii Centrale Europene, elementul pentru nevăzători şi 

cel arhitectural de pe aversul bancnotei (foto 25 şi 26); 

– imitarea firului de siguranţă pe care este inscripţionată 

valoarea nominală „50 EURO”; 

– imitarea filigranului; 

– imitarea hologramei reprezentând valoarea nominală şi 

elementul arhitectural specific cupiurii de 50 euro dispusă în 

partea dreaptă pe aversul bancnotei (foto 27 şi 28); 

– imitarea elementului optic variabil, imprimat cu cerneală 

bicoloră, reprezentând valoarea nominală a bancnotei; 

– lipsa microperforaţiilor existente pe hologramă (ce redă 

simbolul euro). 

Aspectele prezentate anterior sunt specifice contrafacerii 

bancnotelor. 
 

   

  

 

   

Foto 25-26 – Lipsa imprimării intaglio 

   

Foto 27-28 – Imitarea hologramei 

COMPARAŢIE LITIGIU 

COMPARAŢIE LITIGIU 
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Examinând bancnotele în litigiu cu ajutorul microscopului 

LEICA SMZ 800, s-a constatat că toate traseele grafice de pe 

aversul şi reversul acestora sunt depuse în plan cu hârtia, fiecare 

traseu grafic este realizat dintr-o singură nuanţă de culoare, 

marginile sunt bine delimitate, iar pe suprafaţa acestora este 

vizibilă microporozitatea suportului. Toate aceste aspecte sunt 

specifice imprimării cu ajutorul unui dispozitiv ce funcţionează pe 

principiul tiparului offset monocolor – foto 29.  

Pentru imprimarea bancnotelor în litigiu a fost utilizat,  

prin imprimare succesivă şi suprapusă, câte un tipar (matriţă  

de genul plăcilor tipografice) pentru fiecare nuanţă de culoare în 

parte, având culorile maro, portocaliu, negru, albastru şi galben. 
  

 

Foto 29 – Detaliu al modului de imprimare cu tipar offset monocolor 
 

 Imitarea hologramei a fost realizată prin transferul 

(probabil termic) unei pelicule argintii şi presarea acesteia pe 

suportul de hârtie, cu ajutorul unei matriţe având realizate, în 

relief, trasee grafice specifice aspectului hologramelor autentice - 

foto 30 -31. 

    
Foto 30-31 – Aversul şi reversul imitării hologramei existente pe 

una dintre bancnotele în litigiu. 
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Examinarea bancnotelor în cupiură 100 RON 

În cazul bancnotelor în cupiură 100 RON s-a constatat că, 

deşi prezintă texte, însemne şi desene realizate şi plasate 

asemănător cu cele ale bancnotei SPECIMEN, există diferenţe atât 

în privinţa fidelităţii grafice şi a modului de realizare, cât şi a 

elementelor de siguranţă, reprezentative fiind: 

– lipsa microtextului (foto 32-33);        – lipsa filigranului; 

– lipsa tiparului intaglio (foto 32-33);   – lipsa firului de siguranţă; 

– lipsa tiparului plan (foto 32-33);        – lipsa imprimării aurii. 

 

  

Foto 32- 33 

 

Din punct de vedere al modului de imprimare, traseele 

grafice sunt redate printr-o succesiune de puncte de culoare 

magenta (roşu), cyan (albastru), yellow (galben) şi negru. 

Respectivele puncte au formă relativ circulară cu aspect de stropi, 

nu sunt în relief iar pe suprafaţa 

acoperită se poate observa 

microporozitatea hârtiei. Aceste 

aspecte sunt specifice imprimării 

cu ajutorul unei imprimante color 

jet de cerneală – foto 34. 

Foto 34. Detaliul modului de realizare al bancnotelor în litigiu 

COMPARAŢIE 

LITIGIU 
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Examinarea fragmentului de bancnotă 

Examinând vizual fragmentul de bancnotă s-a constatat că 

acesta redă grafica existentă în regiunea stângă a aversului unei 

bancnote din cupiura 100 RON, iar în regiunea ferestrei 

transparente se află practicate mai multe decupări în hârtie. 

Forma, dimensiunile şi amplasările decupărilor în hârtie 

sunt asemănătoare cu traseele albe (masca stilizată) existente în 

regiunea corespunzătoare a bancnotelor autentice – foto 35-36. 

Fragmentul pus la dispoziţie a fost confecţionat cu scopul folosirii 

ca şablon pentru realizarea traseelor albe (masca stilizată) pe 

suprafeţele ferestrelor transparente ale bancnotelor contrafăcute de 

acest gen. 
 

   

Foto 35 – Fragment bancnotă.      Foto 36 – Bancnota SPECIMEN. 

 

 Stabilirea caracteristicilor individuale comune de 

contrafacere 

Pe aversul sau reversul bancnotelor în litigiu s-au 

identificat trasee grafice cu formă punctiformă de diferite culori, 

care nu fac parte din desenul bancnotelor autentice dar sunt 

specifice unei anumite plăci tipografice sau imagini utilizate 

pentru contrafacere, astfel: 

– bancnotele în cupiură 100 RON prezintă patru  

puncte dispuse echidistant pe un traseu rectiliniu, amplasate pe 

reversul bancnotelor în partea dreaptă a clădirii Teatrului Naţional 

– foto 37; 
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– bancnotele în cupiură 100 RON prezintă un traseu relativ 

punctiform amplasat pe reversul bancnotelor, sub valoarea „100” 

existentă în regiunea dreapta-jos – foto 38; 

 

   

Foto 37-38 

 - bancnotele în cupiură 50 EURO prezintă trasee grafice cu formă punctiformă, culoare portocalie şi violet, situate pe reversul bancnotelor – foto 39. 

 
Foto 39 

 

 Examinarea plăcilor tipografice 

În urma examinarii plăcilor tipografice s-au identificat pe 

suprafaţa acestora trasee grafice corespunzătoare aversului 

bancnotelor în cupiură 50 EURO, în litigiu: se verifică 

continuitatea liniară a traseelor identificate atât pe verticală cât şi 

pe orizontală şi apoi se suprapun traseele prin transparenţă, astfel: 

– continuitate liniară pe verticală şi orizontală (traseele 

portocalii) – foto 40-41; 
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Foto 40-41 

– continuitate liniară pe verticală şi orizontală (traseele 

portocalii) – foto 42-43; 

 

  

Foto 42-43 
 

– continuitate liniară pe orizontală şi suprapunere prin 

transparenţă - foto 44-45; 

  

Foto 44-45 
 

Pe suprafeţele plăcilor tipografice s-au observat urme de 

pulbere albă, depusă pe toată suprafaţa, sub forma unui strat 

subţire şi stropi – foto 46.  
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Foto 46 
 

 Examinarea fâşiilor de hârtie 

– Fâşiile de hârtie reprezintă bavurile rezultate în urma 

debitării părţilor superioară şi inferioară a grupului de 6 bancnote 

tipărite pe colile de hârtie – foto 47;  
 

 

Foto 47 
 

– În urma examinărilor s-a observat faptul că există o 

continuitate liniară între bancnote, regiunea superioară a colii de 

hârtie şi una dintre fâşiile de hârtie – foto 48; 
 

 

Foto 48 

Continuitate liniară între 

bancnotă 1, regiunea 

din coala de hârtie 2 şi 

una dintre fâşiile de 

hârtie 3. 



49 

 

 Examinarea fragmentelor de cauciuc 

În urma examinării suprafeţei fragmentelor de cauciuc s-a 

constatat că pe suprafaţa de culoare albastră există mai multe 

trasee grafice specifice bancnotelor de 50 de euro. Aceste trasee 

reprezintă inscripţia „50” existentă pe reversul bancnotelor şi 

situată în regiunea inferioară dreapta. 

Comparând traseele grafice existente pe fragmentele de 

cauciuc cu cele existente pe bancnotele în litigiu s-a constatat că 

acestea au aceeaşi formă, dimensiune şi spaţialitate  

Exemple:  

1. Traseele identificate pe fragmentele de cauciuc 

reprezintă inscripţia „50” existentă pe reversul bancnotelor de 50 

EURO şi situată în regiunea inferioară dreapta – foto 49-50. 

 

  

Foto 49-50 

 

2. Pe suprafaţa unor fragmentele negre de cauciuc s-au 

identificat mai multe trasee grafice argintii specifice bancnotelor 

de 50 EURO care reprezintă zone din holograma situată în 

regiunea inferioară dreapta a aversului bancnotelor – foto 51-52. 

 

 

 

 

 

Foto 51-52 
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 Examinarea foliilor de transfer termic 

Pe suprafaţa fragmentelor de folii destinate aplicării prin 

transfer termic există zone cu lipsă de material rezultate în urma 

aplicării pe o altă suprafaţă. Aceste zone reprezintă parţial 

delimitarea suprafeţei hologramelor situate în regiunea inferioară 

dreapta a aversului bancnotelor de 50 EURO – foto 53-54. 

 

    

Foto 53-54 

 

 Examinarea tamburului 

Suprafaţa cilindrică a tamburului acoperită cu o peliculă de 

culoare argintie prezintă mai multe zone cu lipsă de peliculă 

argintie cu aspect specific hologramelor existente pe bancnotele de 

50 EURO. Zonele cu lipsă de peliculă argintie existente pe tambur 

corespunde cu imitaţia hologramelor de pe bancnotele în litigiu, 

având aceeaşi formă şi dimensiune – foto 55-57.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 55-57 
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2.3. METODE DE ANALIZĂ FIZICO-CHIMICĂ 

 Analiza prin spectrometrie în infraroşu 

Analiza probelor prin spectrometrie în infraroşu se 

realizează pe un aparat FTIR tip Bruker Tensor 27, în domeniul 

4000-600 cm
-1

, rezoluţie 4 cm
-1

, utilizând un dispozitiv de reflexie 

ATR Golden Gate cu cristal de diamant – foto 58.  

Prin spectrometrie în infraroşu se determină compoziţia 

chimică/natura următoarelor părţi componente ale bancnotelor: 

 materialul de umplutură al hârtiei suport – bancnote 

străine; 

 tipul polimerului suport – bancnote româneşti;  

 materialul din care este confecţionată holograma – 

bancnote străine/româneşti; 

 materialul din care este 

confecţionată folia ferestrei – 

bancnote româneşti;  

 substanţa adezivă de pe 

foliile din care sunt realizate 

ferestrele – bancnote româneşti.  

Foto 58 

 

În urma analizelor efectuate asupra probelor, s-a constatat: 

– colile de hârtie, fâşiile din hârtie, bancnotele, bancnotele 

arse au ca material de umplutură carbonat de calciu; 

– pulberea albă conţine hidroxid de aluminiu şi carbonatul 

de sodiu;  

– foliile argintii folosite la realizarea hologramelor 

existente pe bancnotele în cupiură 50 EURO au în compoziţie: 

 polimetilmetacrilaţi; 
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 nitroceluloză, acid poliacrilic şi poliacrilaţi; 

 polietilentereftalat; 

 polibutadienă, silicaţi şi stiren. 

 

 Analiza prin spectrometrie de raze X 

Analiza probelor prin spectrometrie de raze X se realizează 

la un microscop electronic cu baleiaj JEOL JSM 6480LV, tensiune 

accelerare 20 kV, mărire 30-100x, presiune 16 Pa, sondă EDX, cu 

detector Si/Li – foto 59. 
 

Se determină prin spectrometrie de raze X compoziţia 

chimică elementară a: 

 foliilor argintii existente pe hologramele bancnotelor; 

 plăcilor tipografice; 

 materialului de umplutură al 

hârtiilor-suport; 

 traseelor albe (masca 

stilizată) din regiunea ferestrei 

transparente a bancnotelor româneşti. 

 Foto 59 

În urma analizelor efectuate asupra probelor s-a constatat că: 

– plăcile tipografice conţin aluminiu – figura 1;  

– pulberea albă depusă pe tabla metalică conţine aluminiu, 

sodiu, oxigen – figura 2; 

– reziduul rămas în urma evaporării la sec a soluţiei 

rezultate la solubilizarea în apă a pulberii albe: sodiu, oxigen – 

figura 3; 

– porţiunea insolubilă în apă obţinută la solubilizarea în 

apă a pulberii albe: aluminiu, oxigen – figura 4. 



53 

 

 
Figura 1-4 

  

– hârtia din care sunt confecţionate bancnotele în cupiură 100 

RON, precum şi fragmentul de hârtie conţin siliciu, aluminiu – 

majoritar şi calciu, potasiu, magneziu, sodiu – minoritar – figura 5; 

– hârtia din care sunt confecţionate bancnotele în cupiură 

50 EURO, precum şi coala de hârtie conţin calciu, titan – majoritar  

şi siliciu, aluminiu, sodiu, magneziu, potasiu, clor – minoritar – 

figura 6; 

– traseele de culoare albă de pe suprafeţele interioare ale 

ferestrelor bancnotelor în cupiură 100 RON conţin elementele Ti şi 

urme de S şi Si. 
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Figura 5-6 
  

 Analiza coloranţilor  

Pentru analiza coloranţilor din compoziţia materialelor 

scripturale care au fost utilizate la realizarea bancnotelor s-au 

decupat eşantioane din zone corespondente în care se regăsesc 

culorile maro, portocaliu, galben, mov şi albastru. Zonele astfel 

decupate s-au solubilizat în metanol.  

De asemenea, s-au prelevat eşantioane din fiecare 

cartuş/cutie de vopsea tipografică, au fost depuse pe fragmente de 
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hârtie, au fost lăsate să se usuce la temperatura camerei, decupate 

şi apoi solubilizate în metanol. 

Soluţiile metanolice obţinute se concentrează prin 

evaporare şi se analizează prin cromatografie în strat subţire, în 

următoarele condiţii: 

 fază staţionară: Kieselgel G 60, d = 0,25 mm; 

 faze mobile:  

a) butanol/2-propanol/apă/acid acetic=10/5/5/0,5; 

b) acetat de etil/etanol/apă=7,5/3,5/3; 

c) butanol/etanol/apă=3/3/1; 

d) cloroform/metanol=1/1; 2/1; 1/2. 

 vizualizare: lumină vizibilă, infraroşu şi ultraviolet. 

La examinarea în lumină naturală, infraroşie şi ultravioletă 

a cromatoplăcilor (foto 60-64) – imagini alese aleatoriu pentru 

ilustrare, se constată următoarele: 

 pentru bancnotele în cupiură 100 RON – foto 60-61. 

– din extractele materialelor scripturale cu care au fost 

realizate bancnotele din cupiură 100 RON, precum şi din extractul 

materialelor scripturale din cartuşul color al imprimantei se separă 

acelaşi număr de compuşi care prezintă aceleaşi nuanţe de culoare 

şi acelaşi factor de deplasare Rf. 

 

    

Foto 60-61 
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 pentru bancnotele în cupiură 50 EURO – foto 62-64. 

– în lumină naturală se separă din extractele celor două 

eşantioane de vopsea de culoare portocalie trei compuşi de culoare 

portocaliu, roz-deschis şi roz care se regăsesc printre compuşii 

care se separă din extractele materialelor scripturale cu care au fost 

realizate bancnotele din cupiură 50 EURO (prezintă aceleaşi 

nuanţe de culoare şi acelaşi factor de deplasare Rf);  

– în lumină infraroşie se separă din extractele celor două 

eşantioane de vopsea de culoare portocalie patru compuşi ce se 

regăsesc printre compuşii care se separă din extractele materialelor 

scripturale cu care au fost realizate bancnotele din cupiură 50 

EURO (prezintă acelaşi aspect vizual în lumină infraroşie şi 

acelaşi factor de deplasare Rf);  

– în lumină ultravioletă se separă din extractele celor două 

eşantioane de vopsea de culoare portocalie compuşi care se 

regăsesc printre compuşii care se separă din extractele materialelor 

scripturale cu care au fost realizate bancnotele din cupiură 50 

EURO (cu aceleaşi nuanţe de culoare şi acelaşi factor de deplasare 

Rf );  

– tot în lumină ultravioletă, din extractele celor două 

eşantioane de vopsea de culoare portocalie şi din eşantionul de 

vopsea de culoare culoare crem-deschis, se mai separă un compus 

de culoare albastră, care prezintă fluorescenţă, dar care nu se 

regăseşte printre compuşii ce se separă din extractele materialelor 

scripturale cu care au fost realizate bancnotele din cupiură 50 

EURO. Acest lucru s-ar putea datora faptului că în timpul 

proceselor de imprimare (transfer termic) unii compuşi din 

componenţa vopselurilor se pot degrada total/parţial sau îşi pot 

pierde/diminua anumite proprietăţi (cum ar fi fluorescenţa); 

- din extractele celor două eşantioane de vopsea de culoare 

portocaliu-deschis şi, respectiv, de culoare albastră nu se separă 
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compuşi care să se regăsească printre compuşii care se separă din 

extractele materialelor scripturale cu care au fost realizate 

bancnotele din cupiură 50 EURO. 

 

   
Foto 62-64 

 

 Determinarea compoziţiei materialului fibros 

În scopul determinării compoziţiei materialului fibros din 

care este fabricată hârtia ce constituie suportul bancnotelor EURO 

şi RON, din care este fabricat suportul fragmentelor de bancnotă şi 

suportul colii de hârtie, se decupează şi se prepară sub formă de 

suspensii fibroase, care se tratează cu reactivi de culoare (reactiv 

Graff C, soluţie acidă verde malachit) şi se analizează la 

stereomicroscop (tip Carl Zeiss Jena cu oc. 10x, ob. 2,5x), atât în 

lumină naturală, cât şi în lumină artificială (Nikon 80i cu oc.10x, 

ob. 10x, 20x), utilizând softul Lucia Forensic). 

În urma determinărilor s-a constatat faptul că hârtia care 

constituie suportul bancnotelor, suportul fragmentului de bancnotă 

şi suportul colii de hârtie prezintă aceeaşi compoziţie fibroasă. 

Ilustrăm în continuare compoziţiile fibroase pentru bancnotele 

EURO şi RON, alese aleatoriu (foto 65-68), pentru fragmentul de 

bancnotă (foto 69) şi pentru coala de hârtie (foto 70).  
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Foto 65 – Bancnota    Foto 66 – Bancnota     Foto 67 – Bancnota  

    50 EURO                    50 EURO                    100 RON 

   
Foto 68 – Bancnota Foto 69 – Fragment Foto 70 – Coală  

    100 RON                      bancnotă                     hârtie 

Foto 65-70 – Aspectul morfologic al compoziţiilor fibroase 

pentru suportul bancnotelor în cupiură de 50 EURO, 100 RON, al 

fragmentului de hârtie şi al colii de hârtie – alese aleatoriu. 

 

3. CONCLUZII 

Rezultatele obţinute în urma examinării materialelor puse 

la dispoziţie au stabilit următoarele: 

 bancnotele din cupiura 100 RON, precum şi bancnotele 

din cupiura 50 EURO sunt contrafăcute; 

 hârtiile care constituie suportul bancnotelor din cupiura 

50 EURO şi hârtia care constituie suportul colii de hârtie prezintă 

aceleaşi caracteristici fizico-chimice (aspect, compoziţie fibroasă, 

material de umplutură); 

 hârtiile care constituie suportul bancnotelor din cupiura 

100 RON şi hârtia care constituie suportul fragmentului de hârtie 

prezintă aceleaşi caracteristici fizico-chimice (aspect, compoziţie 

fibroasă, material de umplutură); 
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 pe plăcile tipografice există trasee grafice specifice 

bancnotelor de 50 EURO; 

 pe bucata de cauciuc albastru există trasee grafice 

specifice bancnotelor de 50 EURO; 

 pe bucata de cauciuc negru s-au evidenţiat urme materie 

de culoare argintie care prezintă aceeaşi compoziţie chimică cu cea 

a foliilor argintii existente pe bancnotele în cupiură de 50 EURO; 

 foliile argintii existente pe bancnotele în cupiură de 50 

EURO prezintă aceeaşi compoziţie chimică. 

 foliile argintii, precum şi microfragmentul prelevat de pe 

suprafaţa tamburului prezintă aceleaşi caracteristici fizico-chimice, 

dar diferite de cele ale foliilor argintii existente pe bancnotele în 

cupiură de 50 EURO; 

 vopseaua de culoare portocalie din două cutii, precum şi 

vopseaua de culoare crem-deschis au putut fi folosite la realizarea 

bancnotelor analizate; 

 vopseaua de culoare portocaliu-deschis şi vopseaua de 

culoare albastră nu au fost folosite la realizarea bancnotelor 

analizate; 

 materialele scripturale utilizate pentru realizarea 

fragmentului de bancnotă prezintă aceleaşi caracteristici  

fizico-chimice cu cele ale materialelor scripturale utilizate pentru 

realizarea bancnotelor în cupiură 100 RON, precum şi cu cele 

existente în cartuşul color al imprimantei; 

 pulberea albă existentă pe plăcile tipografice conţine 

hidroxid de aluminiu şi carbonat de sodiu; 

 traseele de culoare albă de pe suprafeţele interioare 

adezive ale ferestrelor transparente ale bancnotelor în cupiură 100 

RON sunt realizate cu substanţe care prezintă aceeaşi compoziţie 

chimică (vopsea acrilică). 
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Studiul traseelor grafice folosite la realizarea contrafacerii 

bancnotelor, examinarea fizico-chimică a diferitelor suporturi, 

precum şi analiza materialelor scripturale folosite la realizarea 

bancnotelor sunt activităţi importante în cercetarea criminalistică a 

acestora, oferind informaţii semnificative pentru rezolvarea cauzei.  
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Abstract/Résumé 

The organization is a social system, ranking, in which a 

division of precise work is functioning, where people’s roles and 

positions are clearly defined, using this to collaborate for the 

realization of some common purpose/ objective.  

Culture is the personality of an organization, the core of 

the international organizational network/array and also the 

element of identification of an organization, influencing and being 

influenced by strategy, structure, system, personal and 

habituations.  

For the organization being adapted to the habitate, as an 

answer to its needs, the continuos professional formation is 

necessary. It follows the modification of attitudes, knowledge and 

professional abilities of the personal, through studying, for 

reaching an appropriate performance in an activity or an 

assembly of activities. Its purpose is to develop personal’s abilities 

and to satisfy current and future necessities of the organization in 

the domain of human resources.  

Nowadays permanent education became reality, and in 

many countries, its concepts were applied in many domains. The 

process of education can’t be limited at the period of basic 
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preparation, it has to continue during the whole life, in relation 

with the professional activity.  

Moreover, the organization of the 21
st
 century is the  

so-called “learning organisation”, in which learning and training 

are not only a job assignment for the profile department, but an 

essential part of the organizational culture, process which implies 

not only the managers of all hierarchy levels, but every employee. 

 

Rezumat 

Organizaţia este un sistem social, ierarhizat, în care 

funcţionează o diviziune a muncii precisă, în care oamenii au 

poziţii şi roluri definite clar şi prin care aceştia colaborează pentru 

realizarea unor scopuri comune. 

Cultura este personalitatea unei organizaţii, miezul reţelei 

organizaţionale şi elementul de identificare a unei organizaţii, ea 

influenţând şi fiind influenţată de strategie, structură, sistem, 

personal şi deprinderi.  

Pentru ca organizaţia să se adapteze la mediu, ca răspuns la 

nevoile sale, este necesară formarea profesională continuă. Prin 

aceasta, se urmăreşte modificarea atitudinilor, cunoştinţelor şi 

abilităţilor profesionale ale personalului, prin intermediul 

studiului, pentru a atinge o performanţă corespunzătoare într-o 

activitate sau un ansamblu de activităţi. Scopul său este 

dezvoltarea abilităţilor personalului şi satisfacerea necesităţilor 

curente şi viitoare ale organizaţiei în domeniul resurselor umane.  

Astăzi, educaţia permanentă a devenit o realitate, iar în 

multe ţări, conceptele sale au fost puse în practică în multe 

domenii. Procesul educaţiei nu mai poate să fie limitat la perioada 

pregătirii de bază, ci trebuie să continue întreaga viaţă, în relaţie cu 

activitatea profesională.  
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De altfel, organizaţia secolului XXI este aşa-numita 

„organizaţie care învaţă”, aceea în care învăţarea şi formarea nu 

mai sunt doar o sarcină de serviciu pentru departamentul de profil, 

ci au devenit parte integrantă a culturii organizaţionale, proces în 

care sunt implicaţi atât managerii de pe toate nivelurile ierarhice, 

cât şi fiecare angajat. 

 

1. Organizaţia 

Organizaţia este un sistem social, ierarhizat, în care 

funcţionează o diviziune a muncii precisă, în care oamenii au 

poziţii şi roluri definite clar şi prin care aceştia colaborează pentru 

realizarea unor scopuri comune. 

Aceste sisteme se compun din trei dimensiuni: 

 Structura – reprezintă ansamblul persoanelor şi 

subdiviziunilor organizatorice în vederea stabilirii şi realizării 

obiectivelor previzionate. Ea este o expresie atât a resurselor 

umane, materiale, financiare şi informaţionale încorporate, cât şi a 

caracteristicilor mediului în care acestea îşi desfăşoară activităţile.  

 Cultura – Cultura organizaţională – reprezintă ansamblul 

de valori, modalităţi de gândire şi comportamente ale membrilor 

unei organizaţii. Ea cuprinde tradiţiile, valorile, credinţele şi 

rutinele proprii unei organizaţii şi exercită, de cele mai multe ori, o 

influenţă mare asupra premiselor deciziilor, asupra comportamentelor 

şi actelor managerilor şi personalului; 

 Resursa umană – este reprezentată de personalul de la 

toate nivelurile ierarhice. Dotaţi cu diverse aptitudini, cunoştinţe şi 

abilităţi specifice, ei interpretează continuu evenimentele 

organizaţionale şi se comportă potrivit presupunerilor şi 

aşteptărilor care sunt rodul experienţei proprii.  
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După statutul şi poziţia ierarhică ocupate în cadrul 

organizaţiei, aceştia pot contribui la crearea şi modificarea culturii 

şi structurii organizaţiei, personalitatea fiecarei organizaţii fiind 

creată în primul rând de oamenii care o compun. 

Pentru organizaţie sunt importante atât interacţiunea umană 

cât şi structura de ansamblu, atât comportamentul individual, cât şi 

cel de grup. Calitatea interacţiunii umane este la fel de importantă 

precum scopul organizaţional, reprezentând fundamentul 

funcţionării organizaţiei. 

De altfel, după unele estimări, se apreciază că majoritatea 

oamenilor îşi petrece o treime de viaţă în cadrul organizaţiilor. 

Legăturile noastre cu acestea sunt atât de profunde, încât este 

suficient să ne gândim la aspecte ale existenţei personale care au 

fost influenţate de apartenenţa noastră la organizaţii. 

Orice organizaţie are o personalitate unică şi trăsături care 

o individualizează. Acestea pot fi comportamente ale membrilor, 

modalităţi de abordare a problemelor şi/sau oamenilor care intră în 

contact cu organizaţia, obiceiuri şi proceduri ale acesteia, valori 

promovate, simboluri alese să o reprezinte (misiune, siglă, culori).  

 

2. Conceptul de cultură organizaţională 

Cultura organizaţională reprezintă un concept important, 

afirmat relativ recent şi care a influenţat semnificativ modul de 

gândire şi acţiune al specialiştilor din diverse organizaţii.  

Cultura este personalitatea unei organizaţii, miezul reţelei 

organizaţionale şi elementul de identificare a unei organizaţii, ea 

influenţând şi fiind influenţată de strategie, structură, sistem, 

personal şi deprinderi.  

Dezvoltarea acestui concept a fost favorizată de 

reconsiderarea majoră a rolului pe care resursele umane îl au în 

evoluţia organizaţiei. 
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O. Nicolescu şi I. Verboncu consideră cultura 

organizaţională ca fiind „ansamblul valorilor, credinţelor, 

aspiraţiilor, aşteptărilor şi comportamentelor conturate în decursul 

timpului în fiecare organizaţie, care predomină în cadrul său şi 

care îi condiţionează direct şi indirect funcţionalitatea şi 

performanţele”. 

Conform lui Edgar Schein, cultura organizaţională este 

„modelul de aşteptări de bază pe care un anume grup l-a inventat, 

descoperit sau dezvoltat în cursul procesului de învăţare a 

rezolvării problemelor de adaptare externă şi integrare internă şi 

care a funcţionat îndeajuns de bine pentru a fi considerat valid şi, 

ca urmare, a fi prezentat noilor membri ca modul corect de a 

înţelege, gândi şi simţi în relaţie cu respectivele probleme”. 

De altfel, există mai multe definiţii ale culturii 

organizaţionale, ele având unele trăsături comune, şi anume: 

 la baza culturii organizaţionale stau atât valorile 

individuale cât şi cele naţionale; 

 cultura organizaţională este dinamică; ea se formează 

într-un timp relativ lung, incluzând în mod continuu aspecte ale 

funcţionării organizaţiei, precum şi aspecte care ţin de membrii 

acesteia; 

 cultura organizaţională, prin sfera sa de cuprindere şi 

implicaţiile sale, depăşeşte sfera managementului organizaţiei; 

 cultura organizaţională îmbunătăţeşte stabilitatea 

organizaţiei şi se constituie într-un cadru de referinţă pentru 

membrii acesteia, oferindu-le elementele de care au nevoie pentru 

a descoperi sensul activităţilor zilnice ale organizaţiei; 

 formele sale de manifestare influenţează semnificativ 

evoluţia şi performanţele organizaţiei. 
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Deşi cultura organizaţională încorporează şi elemente cu 

caracter structural, definitorii sunt elementele umane, care au o 

importantă forţă de influenţare asupra tuturor activităţilor 

organizaţiei şi care constituie, de fapt, personalitatea acesteia. 

Cultura organizaţiei se referă, deci, la un set de valori, credinţe şi 

modalităţi de înţelegere care sunt comune membrilor unui grup şi 

care le sunt comunicate şi noilor membri. 

În acest context, elementele culturii sunt forme de 

comportament, iar noţiunea de cultură permite astfel reafirmarea 

într-o perspectivă nouă a rolului umanului faţă de structură, a 

comportamentului şi experienţei faţă de metode şi de tot ce este 

raţional. 

În cadrul unei companii pot exista două niveluri ale culturii 

organizaţionale. 

a) nivelul vizibil, concretizat prin: 

 produsele fizice ale firmei: clădiri, sedii, automobile, 

mobilierul birourilor, uniforma, alte accesorii ale personalului; 

 produsele verbale ale firmei: limbajul folosit (argou), 

mituri, metafore. Aceste elemente sunt proprii fiecarei organizaţii 

şi prin intermediul lor se asigură vehicularea unor mesaje 

referitoare la valorile companiei; 

 produsele comportamentale ale firmei: ritualuri şi 

ceremonii a căror desfăşurare permite companiei să-şi afirme 

identitatea, oferind tuturor membrilor săi sentimentul apartenenţei 

la grup. 

b) nivelul invizibil este concretizat în valorile, capacităţile 

de organizare, coordonare, previzionare, antrenare, control, 

evaluare, precum şi în cunoştiinţe, motivaţie şi satisfacţia 

salariaţilor firmei. 
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Cultura organizaţională e formată, de asemenea, dintr-o 

parte mitică şi o parte prezentă. 

Partea mitică include povestiri, eroi, simboluri, idei, 

credinţe, mituri, tradiţii, tabuuri, referinţe, fiind constituită  

dintr-un ansamblu de valori şi norme fundamentale, de coduri şi 

imagini colective, rezultat al istoriei, patrimoniului, precum şi 

confruntării cu mediul exterior organizaţiei, dar şi al unor 

compromisuri între manager şi personal.  

Partea prezentă include strategii, structură, sisteme, 

conducere, reguli, norme, îndeletniciri. Organizaţia este o cultură, 

ea înglobând nu numai expresiile simbolice, dar şi ansamblul 

structurilor. 

Cultura organizaţională este legată, în mod direct, de 

personalul organizaţiei şi condiţionează modul de utilizare a 

tuturor resurselor de care dispune organizaţia. În conţinutul său, 

cultura organizaţională cuprinde elemente materiale şi spirituale 

constituite într-un sistem de bunuri obiectuale, valori, 

comportamente, simboluri, documente, sentimente şi aspiraţii care 

se completează, se determină şi se condiţionează reciproc. 

 

3. Importanţa culturii pentru organizaţie 

În prezent, abordarea muncii de către majoritatea 

anagajaţilor se face dintr-o altă perspectivă faţă de acum 10 ani, în 

care pe primul plan sunt aspiraţiile de realizare şi fericire 

personală, fiind tot mai rar întâlnite sentimentul datoriei şi spiritul 

de echipă. Efectele noii atitudini a angajaţilor sunt: evitarea 

asumării responsabilităţii, creşterea dezinteresului faţă de 

activitatea productivă şi chiar absenteismul. Vechea cultură 

organizaţională era bazată pe utilitatea muncii şi promova: etica 



68 

 

datoriei, continuitatea în muncă, ataşamentul faţă de organizaţie şi 

devotamentul faţă de producţie, dar astăzi este întâlnită din ce în 

ce mai rar. 

Astăzi, cea mai bună opţiune culturală este un model bazat 

pe încurajarea, preţuirea şi motivarea salariaţilor. Valorile asociate 

acestui tip de cultură sunt echitatea, cinstea, siguranţa locului de 

muncă, implicarea şi asumarea responsabilităţii. În plus, în 

obţinerea sucesului organizaţional, cruciale sunt: funcţia de 

personal şi leadershipul. 

Angajaţii unei instituţii cu o cultură puternică ştiu ce se 

aşteaptă de la ei, cultura organizaţiei lor le dă siguranţa de care au 

nevoie în luarea deciziilor. Când fiecare angajat ştie ceea ce este şi 

ceea ce îi convine, deciziile se iau uşor şi fără dubii, iar ceea ce 

este în conformitate cu identitatea întreprinderii este acceptat de 

toţi. De asemenea, maniera în care problemele sunt rezolvate,  

într-o anumită situaţie în viaţa cotidiană a organizaţiei, va avea 

repercusiuni asupra acţiunilor viitoare. 

Cultura organizaţiei ajută şi la integrarea socială şi 

facilitarea asimilării nou-veniților. Cultura instituţiei face să se 

nască un sentiment de securitate şi apartenenţă la o comunitate, ea 

creând un sens şi un mod de identificare pentru fiecare persoană 

care se angajează şi asigurând unitatea de acţiune a membrilor săi. 

Deoarece noua generaţie înţelege mai puţin sensul muncii, 

managementul are ca misiune principală aceea de a face angajaţii 

să înţeleagă care este acesta şi de asemenea, de a-i face să 

cunoască valorile organizaţiei. Managerii au misiunea de a explica 

rolul fiecărui angajat în cadrul organizaţiei, de a face cunoscute 

viziunea, misiunea, direcţia şi ţelul acesteia. Angajaţii trebuie să 

înțeleagă semnificaţia muncii lor, cunoaşterea acestor lucruri fiind 

un puternic factor motivant pentru ei. 
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Cultura produce unitate în muncă, în echipă şi, de 

asemenea, loialitate, dându-le oamenilor un sens despre cine şi 

ceea ce sunt ei. 

Cunoaşterea culturii organizaţionale este importantă, 

deoarece constituie cel mai bun element anticipativ, pe termen 

lung, al unei organizaţii. Înţelegerea comportamentului colectiv în 

cadrul unei organizaţii este esenţială în situaţia în care este nevoie 

ca organizaţia să se adapteze unor condiţii în schimbare.  

 

4. Perfecţionarea culturii organizaţionale 

E. Schein defineşte o dimensiune internă şi una externă a 

culturii organizaţionale: 

- relaţia organizaţie- mediu extern; 

- realizarea integrării interne. 

Conceptele prin care organizaţia se individualizează în 

mediul extern sunt: 

1. Identitatea – totalitatea elementelor constitutive care 

constituie fundamentul dezvoltării firmei şi specificitatea acesteia; 

2. Cultura – suma abilităţilor profesionale, valorilor, 

comportamentelor, împărtăşite de angajaţii firmei; 

3. Istoria – orice organizaţie are un trecut, care se întinde 

mai mult sau mai puţin în timp; 

4. Imaginea – reprezentările mentale care arată modul în 

care este percepută de public. 

În organizaţie, fiecare angajat trebuie să se integreze cu 

propria sa individualitate, dar fără a intra în contradicţie cu tot ce 

se întâmplă în cadrul acesteia.  

Majoritatea specialiştilor apreciază că, în realizarea 

integrării interne, precum şi în construirea şi perfecţionarea unei 
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culturi organizaţionale, primordial este respectul, pe care se 

bazează relaţiile stabilite la locul de muncă. Acesta poate fi arătat 

în primul rând prin acţiuni, faptele fiind cele care le pot arăta celor 

din jur respectul avut pentru ei. Angajaţii se pot respecta reciproc, 

fiecare făcându-şi datoria la locul de muncă, dezvoltând spiritul de 

echipă, lăsând colegii să-şi spună punctul de vedere până la sfârşit. 

Managerii de pe orice nivel ierarhic pot să impună şi să 

demonstreze respect prin încurajarea angajaţilor în a-şi exprima 

opiniile şi ideile. 

Deşi cultura organizaţională nu este ceva foarte palpabil şi 

uşor de identificat, ea influenţează în mare măsură rezultatele 

muncii personalului şi percepţia stării de bine la serviciu. 

Pe de-o parte, cultura organizaţională influenţează 

personalităţile oamenilor care o alcătuiesc, în timp ce, pe de altă 

parte, personalităţile puternice din rândul acestora marchează, la 

rândul lor, atât standardele, cât şi credinţele care există în cadrul 

organizaţiei. 

Perfecţionarea culturii organizaţionale are la bază 

contribuţia tuturor angajaţilor, atât sub aspectul ideilor, cât şi al 

acţiunilor concrete şi reprezintă procesul de îmbunătăţire a acelor 

elemente care îi sunt specifice, în scopul asigurării identităţii 

organizaţiei şi creşterii posibilităţilor ei de adaptare la mediul aflat 

într-o continuă schimbare. Cu cât încrederea angajaţilor în ei înşişi 

este stimulată, cu atât va fi mai mare disponibilitatea acestora de  

a-şi asuma riscul implicat de o eventuală schimbare.  

Formarea profesională continuă este importantă pentru că 

poate realiza o transformare a forţei de muncă, care astfel, se poate 

adapta la noi cerinţe, facilitând astfel mobilitatea între diferite 

sectoare de activitate. 
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5. Perfecţionarea pregătirii personalului la nivelul 

organizaţiei 

Cultura organizaţiei are un mare impact asupra 

perfecţionării personalului. Valorile managementului şi normele 

comportamentale specifice managerilor de pe un anumit nivel 

influenţează la fel de puternic atitudinea angajaţilor faţă de 

necesitatea dezvoltării profesionale. 

De asemenea, impactul crizei mondiale, diminuarea 

activităţii unei instituţii şi restrângerea numărului de locuri de 

muncă, trecerea către un tip de activitate cu totul nou, fenomene 

întâlnite în prezent, conduc la unele consecinţe: vor apărea alte 

sarcini de lucru, angajaţii care nu sunt disponibilizaţi vor avea de 

preluat sarcini ale foştilor colegi sau îşi vor diversifica propriile 

activităţi. Adaptarea la mediul extern existent poate fi o cerinţă 

care să ducă la necesitatea unei analize a nevoilor organizaţionale, 

care la rândul ei poate conduce la necesitatea demersului educativ. 

Putem interveni prin training, care este o intervenţie pe termen 

scurt, un proces planificat prin care se urmăreşte modificarea 

atitudinilor, cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale prin 

intermediul studiului, pentru a atinge o performanţă 

corespunzătoare într-o activitate sau un ansamblu de activităţi. 

Scopul său este dezvoltarea abilităţilor individului şi satisfacerea 

necesităţilor curente şi viitoare ale organizaţiei în domeniul 

resurselor umane. 

După realizarea unei analize a nevoilor de formare, se 

poate uneori constata că intervenţia educaţională necesară în 

respectivul context, şi care se doreşte a se realiza prin training, nu 

este o soluţie potrivită pentru problema descoperită. Este necesară 

deci realizarea unei identificări şi apoi o analiză a situaţiei prin 

care trece organizaţia. Pentru aceasta, este necesară o evaluare a 
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personalului pentru a putea aprecia nivelul cunoştinţelor, 

deprinderilor, aptitudinilor acestuia. Prin analiza posturilor se 

stabileşte nivelul de cunoştinţe pe care personalul trebuie să-l aibă, 

iar prin corelarea acestora, necesarul de pregătire pentru fiecare 

angajat. Această nevoie poate fi stabilită şi din perspectiva 

angajatului, acesta fiind direct interesat în dezvoltarea propriei 

cariere. 

Având în vedere beneficiile pe termen mediu şi scurt, 

organizaţiile preferă în cele mai multe situaţii instruirea, care se 

realizează într-o perioadă relativ scurtă şi poate să satisfacă unele 

nevoi imediate. Aceasta duce la dobândirea unor cunoştinţe şi 

aptitudini specifice realizării unor sarcini specifice postului sau 

exercitării unei meserii.  

În cazul organizaţiilor mari şi stabile, durabile în timp, 

perfecţionarea personalului poate aduce beneficii pe termen lung, 

precum şi un progres în carieră pentru angajaţi. Aceasta este o 

activitate de învăţare îndreptată mai mult spre nevoi viitoare, fiind 

considerată o investiţie în viitor, atât pentru angajat, cât şi pentru 

angajator. 

Perfecţionarea este folosită de către organizaţii ca 

modalitate de creştere a performanţei organizaţionale. Şi angajaţii 

sunt interesaţi în a se perfecţiona, pentru a-şi dezvolta potenţialul 

şi a-şi îmbunătăţi perspectivele actuale sau viitoare, de carieră. 

Fiecare organizaţie dispune de un patrimoniu de aptitudini, 

talente, cunoştinţe profesionale şi experienţe pe care trebuie să le 

gestioneze. Printr-o bună politică în domeniul formării continue, 

ea poate nu numai să folosească eficient, ci şi să mărească acest 

patrimoniu. 

Perfecţionarea personalului are tocmai scopul de a asigura 

transmiterea şi mărirea acestui patrimoniu. Acest lucru se obţine 
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printr-o metodologie sistematică de formare a angajaţilor. 

Organizaţia începe prin a-şi stabili cerinţele de formare, continuă 

apoi cu proiectarea activităţilor de formare, iar în final efectuează 

şi o evaluare a rezultatelor obţinute. 

În stabilirea nevoilor de pregătire, pe primul loc se află 

ridicarea performanţelor de muncă ale organizaţiei, şi abia în al 

doilea rând cerinţele de progres în mediul profesional ale 

angajaţilor. 

Fiecare om primeşte, încă din copilărie, pe parcursul 

adolescenţei, o educaţie de bază. Mai apoi, trebuie să aleagă şi 

apoi să exerseze o activitate care să îi asigure existenţa, adică 

satisfacerea nevoilor sale materiale precum şi a dorinţei de 

realizare personală. Acestea nu sunt însă suficiente, trebuind să 

mai primească, sau să-şi asigure, de asemenea, o educaţie care să-i 

permită să se perfecţioneze şi să se adapteze la activităţile 

profesionale noi.  

Educaţia constituie un mijloc prin care omul obţine o 

poziţie socială, ea oferind, înainte de toate, calificări şi/sau 

competenţe, precum şi o calificare într-o profesie, garantând, în 

plus, adaptarea la evoluţia meseriei şi găsirea unui loc de muncă 

corespunzător în orice moment. 

Perfecţionarea continuă se referă la dezvoltarea abilităţilor 

prin reflecţie şi cercetare, fiind un proces îndelungat format din 

instruire, dezvoltare şi învăţare. Odată ce persoanele lucrează  

într-un mediu în care există aceste trei activităţi şi participă activ la 

fiecare, perfecţionarea continuă devine realitate. Organizaţiile pot 

crea structuri şi procese care susţin perfecţionarea continuă. 

Conducerea poate pune la dispoziţia angajaţilor oportunităţi de a 

participa la cursuri de instruire care îi ajută să menţină şi să 

actualizeze abilităţile necesare, în condiţiile în care tot mai multe 
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posturi necesită actualizarea continuă a cunoştinţelor profesionale 

şi ca toţi angajaţii să continue perfecţionarea în vederea menţinerii 

postului sau promovării. 

La nivelul organizaţiilor, este necesară o schimbare a 

mentalităţii în ceea ce priveşte formarea profesională, în sensul 

creşterii gradului de conştientizare cu privire la importanţa 

învăţării continue, a gradului de motivare pentru lărgirea 

cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor profesionale. 

 

6. Educaţia permanentă 

Prin educaţie înţelegem orice activitate de învăţare pe 

termen lung, având ca scop instruirea oamenilor pentru a îndeplini 

diverse roluri în societate. În centrul preocupărilor educaţiei se află 

omul şi necesităţile sale, şi abia apoi nevoile societăţii.  

Educaţia permanentă este un concept pedagogic 

fundamental care înglobează toate aspectele, dimensiunile sau 

formele actului educativ, realizabile pe întreaga durată a vieții unui 

individ. 

În contextul multitudinii descoperirilor ştiinţifice, care duc 

la dezvoltarea fără precedent a tehnologiei, educaţia nu se mai 

poate limita la formarea iniţială, realizată de şcoală, deoarece  în 

aceste condiţii, cunoştinţele respective nu mai sunt valabile toată 

viaţa. Continua dezvoltare tehnico-ştiinţifică solicită o permanentă 

actualizare a calificărilor profesionale, devenind un motiv 

imperativ al punerii în practică a educaţiei permanente. 

Cunoştinţele trebuie să fie actualizate permanent, fiecare individ 

trebuind să fie pregătit să dobândească noi calificări, care să-i 

permită să se adapteze mai repede la cerinţele organizaţiei şi 

societăţii actuale.  
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Faptul că procesul educaţiei nu poate să fie limitat la 

perioada adolescenţei, ci trebuie să includă întreaga viaţă, în relaţie 

cu activitatea profesională, e deja acceptat de către toată lumea. În 

multe ţări, conceptele educaţiei permanente au fost puse în 

practică în diverse domenii.  

Educaţia permanentă este un proces global, care nu se 

reduce la educaţia continuă sau la formarea profesională continuă, 

ci este un principiu de proiectare şi organizare a educaţiei în 

perspectiva desfăşurării sale în diferite forme pe toată durata vieţii. 

După E. Păun., „Educaţia permanentă nu este nici un 

sistem, nici un domeniu educativ, ea este principiul pe care se 

bazează organizarea globală a sistemului educaţional. (...) Educaţia 

permanentă este un adevărat proiect educativ, care are un caracter 

prospectiv şi vehiculează un sistem de valori. Ea implică, în ultima 

instanţă, un proiect de societate”. 

Conform raportului Direcţiei Programe şi Strategii Forţă de 

Muncă/Observatorul Naţional al Ocupării şi Formării Profesionale 

a Forţei de Muncă, Strategia Europeană de Ocupare stabileşte ca 

ţintă faptul ca în Uniunea Europeană rata medie de participare la 

învăţarea pe întreg parcursul vieţii să fie de cel puţin 12,5 % din 

populaţia adultă în vârsta de muncă (grupa de vârstă 24-64 ani). 

Strategia, care prevede ca obiectiv major al politicii educaţionale 

şi de formare profesională investiţia în capitalul uman ca fiind 

investiţia cea mai profitabilă pe termen lung, a stabilit ca ţintă 

pentru România un nivel mediu de participare la procesul de 

învăţare pe tot parcursul vieţii de 7%, până în 2010, pentru 

populaţia adultă (grupa de vârstă 25-64 ani). 

Societatea contemporană este caracterizată prin dinamism 

şi printr-o continuă schimbare şi înnoire. În actualele condiţii, 

individul trebuie să fie capabil să răspundă rapid în faţa unor 
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situaţii noi, să rezolve diferite probleme cu care se confruntă, 

folosind capacitatea de gândire logică, matematică şi pe cea de 

sinteză, creaţie, să comunice, să relaţioneze, să se adapteze 

continuu la nou, să-şi dezvolte noi capacităţi de învăţare. 

Dacă până acum învăţarea se baza pe memorarea de 

informaţii, acum accentul s-a mutat pe practică, pe formarea de 

competenţe şi abilităţi. 

În acest context, învăţarea pe tot parcursul vieţii este 

suportul necesar pentru a face faţă provocărilor viitorului. 

 

7. „Organizaţia care învaţă” 

Organizaţia secolului XXI este aşa-numita „organizaţie 

care învaţă”, aceea în care învăţarea şi formarea nu mai sunt doar o 

sarcină de serviciu pentru departamentul de profil, ci au devenit 

parte integrantă a culturii organizaţionale, proces în care sunt 

implicaţi atât managerii de la toate nivelurile ierarhice, cât şi 

fiecare angajat. 

P. Senge susţine că „schimbarea înseamnă învăţare şi 

învăţarea este schimbare”, atât pentru oameni, cât şi pentru 

organizaţii. În acest context, admiţând că lumea e creată din forţe 

în legătură unele cu altele, putem construi acestă: „organizaţie care 

învaţă” în care oamenii îşi extind continuu capacităţi de a crea cu 

adevărat rezultate pe care le doresc cu adevărat, unde ideile şi 

modelele noi de gândire sunt apreciate, unde aspiraţia este liberă şi 

unde oamenii învaţă continuu cum să înveţe împreună. 

În societatea actuală, capitalul unei societăţi nu îl mai 

reprezintă patrimoniul, ci informaţia şi cunoştinţele. În acest 

mediu nou, managerii îşi restructurează companiile cât mai 

aproape de genul acesta de structură denumită „organizaţie care 
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învaţă”. Aceasta promovează comunicarea şi colaborarea, fiecare 

membru al său fiind angajat în identificarea şi rezolvarea 

problemelor. Şi organizaţia are posibilitatea ca, în mod continuu, 

să înveţe să experimenteze, să-şi îmbunătăţească şi să-şi sporească 

capacităţile. 

„Organizaţia care învaţă” se bazează pe egalitate, circulaţia 

liberă a informaţiei, o ierarhie scăzută şi o cultură care încurajează 

participarea, permiţând ideilor să apară de oriunde şi să ajute 

organizaţia să profite de oportunităţi şi să rezolve crizele. Valoarea 

sa fundamentală este rezolvarea de probleme, opusă organizaţiilor 

tradiţionale construite pentru a obţine o performanţă eficace. 

Acest tip de organizaţie presupune un loc de muncă de 

genul unei comunităţi, în cadrul căreia oamenii învaţă şi partajează 

cunoştinţele împreună, în mod continuu. În cadrul acestora, sunt 

stimulate permanent manifestările oportunităţilor de învăţare, sunt 

încurajate dialogul, cercetarea, colaborarea. 

Organizaţia trebuie să fie deschisă spre tot ce este nou, să 

se adapteze din mers la schimbări şi să apeleze la programe de 

dezvoltare continuă. Îşi poate dezvolta, de asemenea, un sistem de 

„knowledge management”, iar astfel riscul de a dispărea 

cunoştinţele odată cu angajaţii care pleacă se poate diminua.  

În aplicarea acestui concept, departamentul de resurse 

umane ar trebui să aibă un rol crucial. În implementarea acestui 

concept în organizaţii, în transformarea departamentelor din 

grupuri în echipe, în capitalizarea experienţei persoanelor din acele 

departamente, un rol important trebuie să joace departamentul de 

resurse umane, explicându-le de ce este nevoie să facă acest pas şi 

arătându-le beneficiile ce decurg din aceasta. 

În acelaşi timp, instituţiile trebuie să se transforme în 

organizaţii care învaţă. Formarea iniţială şi continuă a cadrelor 

http://www.business-edu.ro/business-edu-magazine/business/management.html
http://www.business-edu.ro/business-edu-magazine/resurse-umane.html
http://www.business-edu.ro/business-edu-magazine/resurse-umane.html
http://www.business-edu.ro/business-edu-magazine/resurse-umane.html
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didactice trebuie să se adapteze nevoilor şi cerinţelor în schimbare, 

iar acest lucru nu este posibil decât în instituţii dinamice. 

Conceptul de schimbare trebuie să aibă o conotaţie pozitivă pentru 

toţi cei implicaţi în sectorul educaţiei şi formării.  

Schimbarea necesită o evaluare continuă, pentru a verifica 

dacă inovaţiile conduc sistemul în direcţia dorită. Managementul 

de calitate va deveni din ce în ce mai important la toate nivelurile 

de învăţământ şi este esenţial ca toţi beneficiarii să fie implicaţi şi 

consultaţi în luarea deciziilor pentru sporirea calităţii. Astfel, toată 

lumea va putea să fie convinsă de importanţa acestor măsuri şi 

relevanţa lor pentru evoluţiile viitoare din sistemul de educaţie şi 

formare.  

Companiile promovează programele de formare ce se 

încheie printr-o diplomă (certificat etc.), în acest mod 

recunoscându-se un nivel viabil de calificare. În opoziţie faţă de 

programele tradiţionale de formare, într-o companie „care învaţă”, 

în prim-plan stă organizaţia şi echipa, şi nu individul. Un rol 

important în acest tip de organizaţie îl joacă extinderea bunelor 

practici şi a experienţei dobândite în interiorul companiei. Se vor 

crea platforme de studiu, ce facilitează şi permit formarea 

„grupelor de studiu”. 

Membrii unor astfel de grupuri lucrează împreună şi 

generează cunoştinţe noi. Acest proces comun de învăţare este un 

instrument al managementului cunoaşterii.  

În organizaţiile care învaţă, toţi angajaţii sunt în contact cu 

clienţii, furnizorii şi cu noua tehnologie, ei contribuind la 

identificarea nevoilor şi soluţiilor şi participând la construirea 

strategiei. Organizaţiile devin colaboratori şi competitori, 

experimentând cum să găsească cea mai bună cale de învăţare şi 

adaptare, spre deosebire de organizaţiile tradiţionale în care 

strategia este formulată de management şi impusă organizaţiei. 
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În acest context, formatorul este cel care dă tonul unei 

schimbări organizaţionale – dintr-o organizaţie reactivă în una  

pro-activă, care învaţă 

Pentru a performa mai bine şi a-şi valorifica întregul 

potențial, organizaţia trebuie să identifice nevoile specifice de 

formare şi să le integreze în programele de formare şi dezvoltare 

profesională pe care le oferă angajaţilor săi.  

Atitudinile, convingerile, abilităţile, comportamentele 

angajaţilor din organizaţie, femei sau bărbaţi, care influenţează 

performanţa acestora trebuie identificate şi integrate în procesele şi 

acţiunile de formare şi dezvoltare a angajaţilor, pe care organizaţia 

le realizează. Câteva dintre avantajele pe care organizaţia le-ar 

avea prin identificarea acestor caracteristici şi integrarea lor în 

acţiunile de formare se referă la faptul că angajaţii îşi vor dezvolta 

noi abilităţi şi astfel vor deveni mai eficienţi, îşi vor schimba 

anumite convingeri sau atitudini care acţionează ca bariere, va 

creşte motivaţia şi performanţa lor. 

După Senge, organizaţiile care învaţă sunt acelea în care 

oamenii își dezvoltă permanent capacitatea de a atinge rezultatele 

dorite cu adevărat, unde sunt promovate moduri noi de gîndire şi 

de comunicare, unde năzuinţa colectivă este liberă, oamenii 

cercetând şi aplicând încontinuu noi modalităţi de învăţare în grup. 

Pentru membrii unei organizaţii în care se învaţă permanent este 

caracteristică gîndirea sistemică. Calitatea învăţării într-o 

organizaţie depinde de abilitatea de învăţare a fiecărui angajat, 

precum şi a colegilor săi. Disciplina abilităţii personale începe cu 

determinarea lucrurilor care sunt cu adevărat importante pentru 

noi. 

Formarea şi practicarea unui concept comun implică 

angajarea şi implicarea adevărată, nu doar acceptarea. 
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Se acordă o mare importanţă practicării învăţării în grup, 

deoarece aceasta dezvoltă abilitatea unui colectiv de a vedea o 

imagine mai largă, dincolo de perspectivele individuale. 

Învăţarea în grup este forma-cheie de instruire pentru o 

organizaţie care învaţă şi, de obicei, începe cu un „dialog”, prin 

care se vizează capacitatea membrilor de a elimina presupunerile 

eronate şi de a pătrunde în adevăratul proces de „a gândi 

împreună”. Învăţarea în grup este vitală, deoarece grupurile şi nu 

indivizii constituie partea fundamentală de învăţare în acest tip de 

organizaţie. 

Structura unei organizaţii influenţează comportamentul 

angajaţilor şi implicit, motivaţia pentru învăţare. În multe activităţi 

cotidiene, precum şi în multe sisteme, pentru ca o persoană să 

obţină succese trebuie să reuşească şi ceilalţi. 

Organizaţiile învaţă numai prin intermediul angajaţilor care 

învaţă. Sursa avantajului competitiv reprezintă abilitatea unei 

organizaţii de a învăţa, de a promova perfecţionarea continuă în 

rândul propriilor angajaţi, şi de a reacţiona mai rapid decât 

concurenţii. Perfecţionarea individuală nu garantează 

perfecţionarea organizaţională, dar fără prima nu poate avea loc 

ultima. 

Această viziune, că să aibă vreo valoare, nu trebuie să fie a 

unui singur om, ci a întregii companii, toate energiile trebuind să 

se îndrepte în direcţia împlinirii ei. În mare parte, instrumentul 

prin care se obţine această convergenţă este cultura 

organizaţională. Ea este cea care face ca angajaţii să creadă sau nu 

în viziunea respectivă, să se comporte astfel încât să nu devină o 

piedică, să fie constructivi. 

De la viziune până la punerea sa în practică este un drum 

lung, iar lucrurile pot deveni confuze pe parcurs. Viziunea nu îţi dă 
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o indicaţie concretă dacă într-un caz e mai bine să procedezi  

într-un fel sau în altul, iar aici intervine rolul managerului, de a 

ghida în permanenţă, astfel încât comportamentele, valorile, 

acţiunile să se îndrepte către împlinirea viziunii. 
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APRECIERI PRIVIND PARTICULARITĂȚILE FORMĂRII 

MANAGERIALE, PE TERMEN MEDIU,  

A RESURSELOR UMANE DIN MAI  

 

ASSESSMENTS CONCERNING THE PARTICULARITIES 

OF THE MANAGERIAL TRAINING OF THE HUMAN 

RESOURCES OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS 

IN THE MEDIUM TERM 

 

Colonel de poliție (r) dr. ing. Radu ANDRICIUC  

 

The purpose of the present article is to tackle the issue of 

the management of the managerial training and development of 

the human resources belonging to the structures of the Ministry of 

Internal Affairs in the medium and long term, from the perspective 

of the solutions that can optimize this acitivity. 

The considerations to follow represent a strictly personal 

opinion as a result of a practical experience obtained during 39 

years of activity in the field. 

For a better fixation of the landmarks which are to be 

studied, we will set off from a definition of management that, from 

an organizational point of view, we deem to be specific to the 

structures of the Ministry of Internal Affairs. 

Among the keywords that characterize the management 

activity (such as performance, social process, technical-material 

and financial resources, policies) we will focus on the one 

represented by the human resources. 
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Scopul articolului de față este de a aborda problematica 

gestionării formării și dezvoltării manageriale a resurselor umane 

din structurile MAI
1
, pe termen mediu și lung, din perspectiva 

soluțiilor care pot optimiza această activitate. 

Considerațiile care vor urma reprezintă o opinie strict 

personală, rezultată ca urmare a unei o experiențe practice, 

obținută pe parcursul a 39 de ani de activitate în domeniu
2
. 

Pentru a fixa mai bine reperele studiate în continuare,  

vom porni de la o definiție a managementului, pe care o 

considerăm specifică, din punct de vedere organizațional, 

structurilor MAI
3
. 

Dintre cuvintele-cheie care caracterizează activitatea de 

management (cum ar fi: performanță, proces social, resurse 

tehnico-materiale și financiare, politici), ne vom concentra atenția 

asupra celui reprezentat de „resurse umane”. 

Multe exemple din practică au arătat că, până la un anumit 

nivel, oamenii pot găsi soluții acceptabile pentru suplinirea lipsei 

unor resurse, dar lipsa de personal competent și cu deontologie 

profesională irosește, prin deficitul de eficiență și eficacitate, orice 

cantitate de alte resurse.  

                                                 
1
 La modul general, conform lucrărilor unor specialiști în domeniu, MAI poate 

fi asimilat cu o organizaţie reprezentată prin mai mulți oameni (un colectiv), 
grupaţi într-un mod specific (colectivul este structurat), acţionând într-un mod 
coordonat și orientat spre atingerea unui ansamblu de scopuri definite printr-o 
legislație specifică. 
2
 Adițional, menționez că această opinie nu reprezintă o analiză exhaustivă, din 

cauza complexității și diversității domeniului studiat.  
3
 Cf. C. Romanoschi – Management (monografie), Editura Academiei Naționale 

de Informații, București, 2001, pg. 18, „managementul este arta şi ştiinţa de a 

dirija şi controla efortul uman în vederea atingerii obiectivelor prestabilite în 

cadrul organizaţiei, în conformitate cu anumite politici acceptate, utilizând 

resursele într-un mod eficace şi eficient”. Această definiție ține cont de faptul că 

managementul este considerat ca făcând parte din domeniul  disciplinelor 

umaniste, nefăcând parte din sfera științelor exacte. Pentru detalii, vezi și 

lucrarea lui Richard N. Holden, intitulată Modern Police Management. 
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Lucru firesc, deoarece oamenii sunt cei care obțin, decid și 

pun în aplicare modalitățile de folosire a tuturor celorlalte resurse 

ale unei organizații
4
. 

Importanța acestui tip de resursă este confirmată și de 

întocmirea, la nivel MAI, a unei concepții privind dezvoltarea 

resurselor umane ale MAI pe o perioadă de 5 ani
5
. 

Cum este și firesc, în aceste diagnoze (dar nu numai), 

formarea și dezvoltarea competențelor manageriale ocupă un loc 

semnificativ. 

Această alegere se datorează, în opinia noastră, înainte de 

orice altă considerație
6
, aprecierii „managerului din MAI ca fiind o 

persoană competentă în domeniul său
7
, însărcinată să conducă o 

entitate organizațională, pe baza unui comportament personal etic 

și deontologic profesional, pentru a-i asigura: 

– funcționarea eficientă și eficace; 

– dezvoltarea optimă în raport cu resursele limitate avute 

la dispoziție; 

– consolidarea (prin valorificarea punctelor interne tari și 

diminuarea punctelor interne slabe); 

– adaptarea la schimbarea (la impactul amenințărilor și 

oportunităților care vin din mediul extern activității MAI).” 

                                                 
4
 Cf. Gheorghe Popescu – Evoluția gândirii economice, vol. IV, Editura C.H. 

BECK, București, 2009, pg. 30, grecul Protagoras, adept al filozofiei sofiste, a 

statuat ideea că „Omul este măsura tuturor lucrurilor”. 
5
 Pentru perioada 2017-2021, deși această concepție este încă în fază de proiect, 

vom face referire la prevederile sale. 
6
 În opinia mea, trebuie luate în calcul criteriile care țin cont de specificul 

muncii structurii din MAI sau a modului de grupare a managerilor (după 

poziție, nivel ierarhic și după denumire). 
7
 Competențele trebuie să se bazeze pe experiența practică, altfel ele rămân la 

nivel teoretic, fapt irelevant și cu implicații grave asupra entității structurale din 

MAI pe care o gestionează. 
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Gestionarea empirică a evoluției dinamicii schimbărilor de 

personal în structurile MAI, punctate din 2006 de un exces de 

reorganizări (caracterizate, mai ales, prin disponibilizări sau 

angajări masive de personal, care au depășit capacitatea optimă a 

instituțiilor MAI de formare a personalului, obligându-le la 

compromisuri prin scăderea calității și exigenței actului 

educațional), au dus, la nivel managerial, la o instabilitate a 

ocupării funcțiilor manageriale, de la nivelul managerilor de top 

până la nivelul managerilor de bază (de primă linie). 

Nu este scopul acestui articol de a dezvolta afirmațiile de 

mai sus, ele se pot găsi ca informație publică sau în rapoarte și 

bilanțuri ale activităților din domeniu. 

În acest context, cu o doză mare de impredictibil, 

conducerea ISOP a inițiat, în anul 2011, un curs de management 

strategic pentru managerii de top ai MAI. 

Eveniment unicat în istoria MAI, acest curs a format o 

rezervă de cadre, pentru a fi folosită ulterior în structurile 

ministerului sau în cele subordonate acestuia, în conformitate cu 

evoluțiile și cerințele situației operative din țară, dar și a celei de la 

nivelul UE. 

La modul cel puțin ciudat, deși cursanții din varii structuri 

ale MAI au învățat că efectul sinergetic al muncii în echipă 

depășește suma eforturilor individuale și că dictonul „dezbină și 

stăpânește” ne face, la modul exclusiv, numai rău tuturor, acest 

curs nu s-a mai repetat. 

Motiv pentru care, ideea actuală privind crearea unei „școli 

de management” la nivelul ISOP, prin colaborare cu INA, nu 

poate fi decât benefică
8
. 

                                                 
8
 În opinia noastră, dacă această concepție se materializează în mod practic, este 

firească încadrarea ISOP în rândul institutelor care asigură „pregătirea adulților 

până la sfârșitul carierei” (conform legii educației), nu la nivel postliceal ca în 

prezent (această încadrare vine în conflict evident cu nivelul de pregătire 

asigurat cursanților).  
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De remarcat că, în perioada 2010-2011, ISOP a întocmit și 

prezentat, prin specialiștii săi, un proiect, pe fonduri europene, 

care viza tocmai înființarea unei astfel de școli (se preconiza chiar 

o promovare la nivel regional a pregătirii manageriale). 

Nici acestă inițiativă necesară pentru dezvoltarea 

abilităților manageriale, la diferite niveluri ale MAI, nu s-a 

finalizat. 

Cu toate aceste dificultăți, puținul personal didactic al 

ISOP (față de cerințele actuale care vin de la structurile MAI) 

asigură, cu resursele limitate avute la dispoziție, cursuri de 

management de calitate. 

Unul din obiectivele acestor cursuri este de a explica 

implicațiile relației dintre managerii tactici și cei strategici asupra 

structurilor (Figura nr. 1). 
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Figura nr. 1 – Impactul organizațional al relației manageri 

tactici – manageri strategici 
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Identificarea și exersarea practică a metodelor și stilurilor 

manageriale specifice domeniilor de competență ale MAI, care 

trebuie să asigure poziționarea rezultatelor actului managerial în 

cadranul IV, constituie o stăruință majoră și constantă a întregului 

personal didactic, dar nu numai, al ISOP. 

Un alt aspect care poate duce la realizarea unei formări 

manageriale optime a resursei umane din MAI, o reprezintă 

înțelegerea și operaționalizarea corectă a relației manager-antreprenor 

(întreprinzător)-lider. 

Existența „competențelor antreprenoriale”, în cadrul 

„competențelor generale”, definite de reglementările ANC, a 

determinat apariția ideii că o astfel de specializare ar fi utilă și 

necesară personalului de conducere din MAI.  

În opinia noastră, această idee denotă o neînțelegere a 

conceptului de antreprenor. 

Studierea lucrărilor economistului Joseph Alois 

Schumpeter, care a creat și fundamentat în opera sa acest concept, 

relevă că antreprenorul este specific, la modul exclusiv, în mediul 

de afaceri
9
. 

Personalul de conducere din MAI nu poate avea statutul de 

antreprenor pentru simplul motiv că exercită un serviciu în interes 

public, pentru a contribui la asigurarea securității individului și 

comunității.  

                                                 
9
 Cf. J. Schumpeter, Business Cycles, Mc Graw-Hil, New York, 1939, vol. 1, 

pg. 14, antreprenorul (întreprinzătorul) prin folosirea „distrugerii creatoare”, 

prin lichidarea firmelor nerentabile și reorganizează resursele disponibile  

într-o altă formulare a afacerilor care să aducă prosperitate după o perioadă de 

recesiune.  
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Scopul acestui serviciu nu este obținerea unui profit 

material personal. 

Relația manager-lider este mult mai complexă și poate 

genera soluții organizaționale care să ajute substanțial pregătirea 

managerială a personalului MAI. 

Conform opiniei unor specialiști în domeniu
10

, respectic că 

„liderii controlează toate aspectele vieţii organizaţionale, 

elaborează strategii coerente, se ocupă de toate problemele 

apărute, beneficiază de sisteme de informaţie computerizată 

complexe şi eficiente şi de consilieri competenţi etc.”, putem lansa 

în discuție opinia că managerul și liderul nu sunt incompatibili 

într-o organizație, cât complementari. 

La modul concret, stă în puterea noastră să acceptăm că, 

într-o structură MAI, de exemplu, a inspectoratelor pe fiecare tip 

de armă, să coexiste o structură ierarhică piramidală care aplică un 

plan cu obiective clar definite
11

 și un stil de conducere, cu 

precădere la nivelul echipelor de conducere, care să motiveze 

oamenii pentru a obține performanță în cadrul procesului de 

îndeplinire a obiectivelor, ajutându-i, pentru aceasta, să critice 

constructiv, să vină cu soluții (adică să inoveze), să facă schimb de 

experiență etc. 

Pentru o exemplificare mai clară a acestei idei, să urmărim 

diagrama următoare (Figura nr. 2). 

                                                 
10

 Hintea C. și colectivul Management şi leadership în sectorul public.  

O analiză comparativă a conceptelor, Revista Transilvană de Ştiinţe 

Administrative 2 (26)/2010, pg. 29. 
11

 Specifică MAI este metoda managerială MBO (management prin obiective). 
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Figura nr. 2 – Forme ale relației leadership-management la 

nivel organizațional
12

  

 

Din perspectiva scopului misiunii MAI, opinăm că, în multe 

cazuri, structurile MAI se înscriu în prevederile cadranului IV. 

În același sens, considerăm că selectarea, formarea și 

folosirea unei resurse umane cu abilități de leadership, la nivel 

strategic și operativ, ar duce, în timp, la încadrarea în cadranul II. 

Ca exemplu, dacă la nivelul unui inspectorat general, 

inspectorul-șef are abilități de lider, iar ceilalți membri din echipa 

de conducere sunt buni manageri, se realizează un efect sincretic 

benefic organizației în general, dar și la nivel individual.  

Prin motivarea oamenilor și creșterea încrederii în cei  

care-i conduc, pot apărea soluții și acțiuni care să compenseze 

resursele limitate avute la dispoziție.  

                                                 
12 Adaptare după John Kotter – Nu așa procedăm noi aici!, Editura Publica, 

2016, pg.160. 
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Iar pe cei care consideră că nu merită efortul de a trece de 

la caracteristicile cadranului IV la cele ale cadranului II, le 

recomand să facă o analiză SWOT a organizației, înainte și după 

schimbarea paradigmei. 

În concluzie, opinăm că o astfel de pregătire managerială 

optimă se poate realiza în cadrul ISOP, luând în calcul și 

competența, determinarea și voința personalului didactic al 

institutului. 
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Motto: Biblioteca este templul învăţăturii, iar învăţătura a 

eliberat mai mulţi oameni decât toate războaiele din istorie.  

Motto: The library is the temple of learning and learning 

has freed more people than all the wars in history.  

Carl Thomas Rowan 

 

More than any other institution of a society, the library 

crosses the times. The ’life’ of a library – its present and future – 

depends on socioeconomic factors, and to the same extent, on its 

capacity to adapt to the rapid evolution of the society, to the 

changes that technological process is producing in all areas of 

activity. The library cannont close itself from within. Its fate 

depends on the way it responds to the challenges of the time. 

I believe that libraries, structures of information and 

documentation, with a tradition, will develop even more in the 

years to-come. The multiple involvements in the social life of the 

individuals and communities call for a rethinking of the functions 

and attributions of the library for the purpose of an appropriate 

inclusion in the social environment or, as Mircea Eliade used to 

point out: “We read to pass our exams, to kill our time or we read 

for a living. Reading could be a way of continuous spiritual 

nourishment, not just a tool of information and contemplation.” 
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Prima bibliotecă din Ţările Române este cea a mănăstirii 

cisterciene de la Igniş, din Transilvania, de la sfârşitul de secol 

XII. Această mănăstire, filială a abaţiei burgunde de la Pontigny, 

va înfiinţa, între anii 1202-1207, o filială la Cârţa, în Ţara 

Făgăraşului, dotată, la rândul ei, cu o colecţie de carte. Cele două 

biblioteci conţineau scrieri de ritual, teologice, dar şi operele lui 

Seneca, Cicero, Suetoniu, Quintiliano ş.a. 

Următoarele biblioteci sunt atestate la mănăstirea 

franciscană din Oradea, întemeiată, probabil, între anii  

1232-1240 şi la Catedrala din Alba Iulia (1277). 

Prima bibliotecă școlară se presupune a fi apărut în secolul 

al XI-lea simultan cu apariţia unei şcoli la Cenad-Urbs Morisena, 

capitala voievodatului lui Ahtum. În secolele XIV-XV, odată cu 

organizarea învăţământului în mănăstiri şi şcoli capitulare la 

Oradea, Sebeş, Baia Mare, Mediaş, se dezvoltă şi reţeaua de 

biblioteci monahale şi şcolare şi apar bibliotecile particulare, mai 

cu seamă domneşti şi boiereşti. Dintre cele din urmă, cele mai 

importante sunt biblioteca lui Matei Corvin, rege al Ungariei 

(1458-1490) şi biblioteca episcopului Vitéz János de la Oradea. 

În Moldova, în secolul al XVI-lea, domnitorul Iacob 

Eraclid (Despot Vodă) creează la Hârlău o şcoală superioară şi o 

„bibliotecă apuseană”, iar în anul 1562 fondează, la Cotnari, o 

schola latina. 

În prima jumătate a secolului al XIX-lea îşi fac apariţia 

primele biblioteci ale Societăţilor culturale şi de lectură, cum erau 

„Casina Română”, „Societăţi de lectură a domnişoarelor din 

Braşov”. Pentru studenţii români care învățau la Viena, societatea 

„România Jună” înfiinţează o bibliotecă al cărui prim-bibliotecar a 

fost, în anul 1871, nimeni altul decât Mihai Eminescu. 
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După Unirea Principatelor, se deschid biblioteci publice şi 

în alte oraşe ale ţării: Brăila (1881), Botoşani (1882), Călăraşi 

(1883), Galaţi (1889), Buzău (1893), iar din 1898, la iniţiativa 

ministrului instrucţiunii publice, Spiru Haret, apar, pe lângă şcolile 

rurale, alte 320 de biblioteci populare.  

Între anii 1924-1927, „Casa şcoalelor” a organizat şi 

înzestrat 7.436 de biblioteci populare şi şcolare cu peste 1,3 

milioane volume, iar la sfârşitul deceniului nouă sistemul 

bibliotecilor din România reunea 20.575 de unităţi: bibliotecile 

şcolare (10.623), bibliotecile publice (6.337), bibliotecile 

specializate (3.568), bibliotecile centrale universitare (3) şi 

bibliotecile naţionale (2). 

În Ministerul Afacerilor Interne se cunoaşte că singura 

reglementare post-decembristă în domeniu era constituită de 

„Precizările metodologice privind organizarea şi funcţionarea 

bibliotecilor de cultură generală”, elaborate de Direcţia de Cultură 

şi Sport în anul 1997 şi publicate în nr. 4 al colecţiei „Pro Patria”, 

din acelaşi an. În sensul acestor reglementări, erau denumite 

biblioteci de cultură generală acele compartimente specializate de 

cultură organizate la nivelul unităţilor militare şi a celor de 

învăţământ. Faţă de definiţia clasică a bibliotecii, remarcăm 

sintagma „compartimente specializate de cultură”, ceea ce lărgeşte 

aria de utilizare a bibliotecii. Sunt nominalizate principalele 

biblioteci din reţeaua Ministerului de Interne: „Nicolae Labiș” a 

Centrului Cultural a Ministerului de Interne, bibliotecile care 

funcţionează la nivelul inspectoratelor şi comandamentelor de 

armă, bibliotecile unităţilor de învăţămât şi, nu în ultimul rând, 

cele din marile unităţi şi subunităţi, inclusiv punctele documentare. 

Bibliotecile de cultură generală din Ministerul de Interne 

sunt compartimente specializate de cultură, organizate la nivelul 
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unităţilor militare şi a celor de învăţământ militar şi pot deţine 

lucrări juridice, ştiinţifice, beletristice, etnico-profesionale, de 

factură patriotică, civică şi morală. 

Bibliotecile de cultură generală asigură condiţii de lectură, 

studiu, informare-documentare pentru cadrele militare, salariaţi 

civili şi membrii familiei acestora, studenţi, elevi, militari în 

termen, precum şi pentru veteranii de război şi rezervişti ai 

Ministerului de Interne.
1
 

„Bibliotecarul este într-adevăr un organizator al cărţii. El o 

descoperă, o aşază şi o pune la îndemâna cititorului, care 

altminteri n-ar avea sau n-ar şti unde să o caute. În mâinile lui stă 

toată cultura păstrată în scris a unui popor şi a omenirii, şi acest 

mare «Portar de Cetate a Minţii» trebuie înconjurat de toată luarea 

aminte cuvenită.”
2
 spunea Emanoil Bucuţa (scriitor și bibliograf 

român, membru corespondent al Academiei Române). 

„O bibliotecă nu este un depozit inert, o comoară îngheţată 

de valori nebănuite cuprinse sau expuse sistematic în rafturi, un 

templu babilonic care s-a înălţat de la unicatele manuscriselor, 

incunabulelor legate în lanţuri pentru a nu fi prădate în Evul 

Mediu, până la milioanele de exemplare, pe care le numără acum 

orice mare instituţie similară din lume. O bibliotecă este un templu 

al lecturii, al discursului în tovărăşia celor mai de seamă spirite ale 

culturii universale, de la îndepărtata Antichitate până la ultimii 

contemporani.”
3
 

                                                 
1
 Ghidul bibliotecarului, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 2002,  

pp. 14-16, 20-22. 
2
 Barbu Theodorescu, Istoria bibliografiei româneşti. Editura Enciclopedică, 

Bucureşti, 1972, p. 141. 
3
 Cristina Popescu, Cititor-bibliotecar-bibliotecă. În: Biblioteca: revistă de 

bibliologie şi ştiinţa informării, nr. 8, 2003, p. 238. 
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În conformitate cu Legea bibliotecilor nr. 334/2002: 

„Biblioteca este instituţia, compartimentul sau structura 

specializată ale cărei atribuţii principale sunt: constituirea, 

organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea colecţiilor de 

cărţi, publicaţiilor seriale, a altor documente de bibliotecă şi a 

bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de 

informare, cercetare, educaţie sau recreere; iniţierea, organizarea şi 

desfăşurarea de proiecte şi programe culturale, inclusiv în 

parteneriat cu autorităţi şi instituţii publice, cu alte instituţii de 

profil sau prin parteneriat public-privat; în cadrul societăţii 

informaţiei biblioteca are rol de importanţă strategică.” De altfel, 

ea este percepută, prin activităţi, acţiuni, facilităţi, servicii, ca fiind 

o punte, o cale de transmitere a informaţiei, de comunicare între 

oameni, ce se construiește între trecut, prezent şi viitor. Relaţiile 

acesteia cu publicul se extind asupra totalităţii proceselor de 

organizare și funcţionare, de management, de marketing, fiind cele 

mai sensibile la schimbare. 

Biblioteca are un rol major în instrucţie, educaţie, 

informare pe diferite trepte ale cunoaşterii, petrecere a timpului 

liber. Structura şi funcţiile bibliotecii o definesc drept centru de 

informare – prin stocarea, prelucrarea şi oferirea unui amplu tezaur 

de cunoştinţe; centru de învăţare – într-o lume în continuă 

schimbare, învăţarea fiind fundamentală pentru fiecare individ; 

centru de cultură – prin varietatea informaţiilor şi multiple forme 

de comunicare între indivizi.
4
 

Obiectivele bibliotecilor, în accepțiunea Anei Gugiuman, 

sunt diferenţiate după structură, profil şi adresabilitate, aceste 

                                                 
4
 Silvia Popa, Comunicare şi bibliotecă. Universitatea Transilvania, Braşov, 

2002, p. 12. 
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elemente sugerând personalului propriu întreprinderea evaluării 

nevoilor de informare ale beneficiarilor şi îmbogăţirea permanentă 

a patrimoniului.
5
  

În cursul secolului trecut, marele bibliolog indian 

Ranganathan a formulat un set de cinci legi ale biblioteconomiei:  

– cărţile există pentru a fi folosite; 

– fiecărui cititor – cartea sa; 

– fiecare carte cu cititorul său;  

– economiseşte timpul cititorului; 

– biblioteca este un organism în continuă dezvoltare.  

Din perspectiva schimbărilor intervenite între timp, 

înlocuind noţiunea de „carte” cu cea de „informaţie”, setul de legi 

apare astfel: 

– informaţia există pentru a fi folosită; 

– fiecărui utilizator – informaţia necesară; 

– fiecare informaţie cu utilizatorul său;  

– economiseşte timpul utilizatorului de informaţie; 

– universul informaţiei este în continuă dezvoltare. 

Succesul unei biblioteci depinde de capacitatea acesteia de 

a se organiza pentru a strânge informaţia, de a o conserva în mod 

adecvat şi de a o prezenta rapid utilizatorilor.
6
 

Etimologia termenului „bibliotecă” se regăseşte în greaca 

veche şi s-a format prin unirea lui biblion (carte) cu theke (dulap). 

A fost preluat de latini (bibliotheca), prin intermediul cărora a 

pătruns apoi în aproape toate limbile moderne. În perioada 

                                                 
5
 Ana Gugiuman, Biblioteca – instituţie a cercetării. În: ABIR: Buletin 

trimestrial, vol. 10, nr. 2-3, 1999, p. 50. 
6 Elena Melinte, Biblioteca şi diseminarea informaţiei. În: Anuarul ABIR, 

Bucureşti, 1997, p. 190. 
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medievală termenul grecesc bibliotheke a fost părăsit pentru o 

vreme şi înlocuit cu latinescul libreria. Acesta a fost abandonat în 

secolul al XVII-lea şi înlocuit cu bibliotheca.
7
 

Funcţiile bibliotecii s-au conturat de-a lungul timpului, 

chiar dacă existenţa lor în formă incipientă a fost evidentă încă din 

Antichitate: 

– funcţia custodială – cea mai veche şi mai cunoscută, de 

conservare a cunoştinţelor umane, indiferent de suportul pe care se 

află; 

– funcţia educaţională – accesul la informaţie se face prin 

lectură; prin organizarea cunoştinţelor în bibliotecă, aceasta este 

un factor esenţial în dezvoltarea intelectuală a cititorilor; 

– funcţia informaţională – datorită funcţiei de conservare a 

cunoştinţelor, bibliotecile sprijină procesul de cercetare oferind 

informaţii; cercetarea are nevoie de multe informaţii şi conduce 

spre noi căi ale cunoaşterii, producând ea însăşi informaţii; 

– funcţia estetică – bibliotecile nu sunt doar locuri de 

păstrare a cărţilor, ci şi importante centre informaţionale şi de 

cultură pentru indivizi, instituţii şi organizaţii. Într-o bibliotecă se 

pot include lucrări de artă, se pot păstra manuscrise vechi, cărţi 

rare şi preţioase.
8
 

În urma exploziei informaţionale fără precedent se 

accentuează calitatea informaţiei. Ca orice produs, aceasta are o 

valoare şi o utilitate variabile, poate fi perisabilă, redundantă, 

parazitară. Se impune, aşadar, o selecţie, în funcţie de eficienţă, de 

interesul utilizatorului, de condiţiile în care este comunicată 

informaţia.  

                                                 
7
 Horia Matei, Cartea: un călător milenar, Editura Tineretului, Bucureşti, 1964, 

p. 320. 
8
 Mircea Regneală, Studii de biblioteconomie. Ex Ponto, Constanţa, 2001,  

pp. 12-40. 
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Dezvoltarea colecţiilor de bibliotecă 

Potrivit Dicţionarului explicativ de biblioteconomie şi 

ştiinţa informării, colecţia este o „serie care cuprinde mai multe 

lucrări separate, fiecare cu titlul său propriu, grupate sub un titlu 

colectiv şi apărând pe o perioadă de timp nelimitată”, dar şi 

„totalitatea volumelor unui serial”.
9
 

Ca parte componentă a celei dintâi, colecţia specială poate 

fi definită ca fiind „colecţia distinctă de documente  

dintr-o bibliotecă referitoare la un anumit subiect sau o anumită 

categorie de documente şi cuprinde mărturii ale existenţei şi 

evoluţiei documentelor din colecţia respectivă, a colectivităţii 

respective, a localităţii, regiunii unde se află biblioteca etc.”
10

 

Documentele existente în patrimoniul unei biblioteci au 

caracter de colecţie numai dacă îndeplinesc, cel puţin, următoarele 

condiţii: sunt constituite în timp; sunt constituite în mod sistematic 

pe baza unui plan prestabilit şi fundamentat ştiinţific; formează un 

tot, un întreg împlinit, nu în sens numeric, ci în sensul 

reprezentării celor mai semnificative şi valoroase documente, în 

cazul bibliotecilor publice, din toate domeniile cunoaşterii umane. 

Colecţia unei biblioteci are anumite trăsături caracteristice, 

constante specifice pentru evoluţia firească a oricărei structuri 

infodocumentare: 

– este dinamică, pentru că activitatea de dezvoltare a 

colecţiilor este într-un continuu proces de înnoire, având în vedere 

atât achiziţionarea de noi documente, cât şi eliminarea treptată a 

                                                 
9
 Mircea Regneală, Dicţionarul explicativ de biblioteconomie şi ştiinţa 

informării: Vol. 1: A-L. ediția a 2-a, rev. şi adăugită, FABR, Bucureşti, 2001, p. 

140. 
10

 Sanda Ionescu, Dezvoltarea colecţiilor de bibliotecă: note de curs. Centrul de 

Pregătire Profesională în Cultură, Bucureşti, 2006, p. 17. 
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documentelor care nu mai corespund din punctul de vedere al 

conţinutului sau al gradului de uzură materială; 

– are o destinaţie precisă, deoarece fiecare colecţie se 

constituie pentru anumite categorii de cititori (cercetători, cadre 

didactice, studenţi etc.); 

– este structurată (după conţinut), fiind organizată pe 

domenii tematice, în cadrul unei biblioteci specializate, sau având 

o structură complexă, diversificată, în cazul bibliotecilor 

enciclopedice; 

– este sistematizată (după criterii tematice, zecimale, 

formale), adică este organizată după un anumit sistem de 

clasificare reflectată în cataloagele bibliotecii.
11

 

Principiile generale de dezvoltare a colecţiilor, care sunt 

adoptate de către orice bibliotecă, mare sau mică, se bazează pe 

ideea potrivit căreia scopul fiecărei biblioteci este satisfacerea 

nevoilor de lectură ale cititorilor, cunoaşterea temeinică a 

utilizatorilor bibliotecii, a nevoilor lor informaţionale şi 

documentare. Această cunoaştere presupune o strategie de lucru 

complexă, care diferă atât în funcţie de tipul de bibliotecă, cât şi de 

dimensiunile bibliotecii. 

În aplicarea principiilor de dezvoltare a colecţiilor trebuie 

urmărit în permanenţă raportul dintre mărimea fondului de 

publicaţii al bibliotecii şi creşterea sa anuală, pe de o parte, şi 

dintre numărul de utilizatori ai bibliotecii şi capacitatea bibliotecii 

de a le putea satisface cererile de lecturi, pe de altă parte. Limitele 

între care aceste raporturi pot fi stabilite trebuie bine gândite.
12

 

                                                 
11

 Viorica Iepureanu,; Alexandra Enescu, Direcţii şi strategii de dezvoltare a 

colecţiilor în bibliotecile universitare, Ex Ponto, Constanţa, 2001, pp. 14-15. 
12

 Mircea Regneală, Curs de biblioteconomie. În: Biblioteca: revistă de 

bibliologie şi ştiinţa informării, nr. 1, 2008, p.15. 



102 

 

Completarea colecţiilor trebuie să situeze biblioteca în 

actualitate, nu să o transforme într-un depozit cu funcţie de 

valorificare a colecţiilor.
13

 

Politica de achiziţii reprezintă „ansamblul de acţiuni vizând 

achiziţionarea de documente, cu titlu oneros sau gratuit, plecând 

de la bibliografii, cataloage, planuri editoriale şi de librărie, liste 

de schimb, de la documentele înseşi, în vederea dezvoltării şi 

actualizării colecţiilor unui organism documentar, ţinându-se 

seama de fondurile deja existente şi de cerinţele utilizatorilor”.
14

 

Achiziţia documentelor este definită ca „operaţia care 

permite dezvoltarea şi actualizarea fondurilor unei biblioteci, ale 

unui centru sau serviciu de documentare, în funcţie de natura şi 

obiectivele acestora.”
15

 

În prezent, „cumpărăturile sau achiziţiile cu plată se fac în 

diferite feluri: 

– direct de la producătorul documentului (editura); este o 

modalitate rapidă, poate diminua cheltuielile bugetare, dar necesită 

un volum mare de muncă; 

– indirect, prin intermediul unui anticariat sau organism 

centralizat; este utilă pentru completarea pierderilor din fondurile 

bibliotecii/unităţii documentare, atât pentru fondurile curente, cât 

şi pentru fondul vechi – în cazul în care acesta tezaurizează valori 

de patromoniu, cât şi pentru periodicele străine din ţară şi din 

străinătate.”
16

 

                                                 
13

 Corneliu Dima-Drăgan, Bibliologie generală: Fascicula I: Organizarea şi 

prelucrarea colecţiilor, Bucureşti, 1976, p. 34. 
14

 Mircea Regneală, Dicţionarul explicativ de biblioteconomie şi ştiinţa 

informării: Vol. 2: M-Z. Ed. a 2-a, rev. şi adăugită, FABR, Bucureşti, 2001, p. 

117. 
15

 Viorica Iepureanu,; Alexandra Enescu, Direcţii şi strategii de dezvoltare a 

colecţiilor în bibliotecile universitare, Ex Ponto, Constanţa, 2001, p. 45. 
16

 Biblioteca de la tradiţie la modernitate, Astel Design, Iaşi, 1999, p. 42. 
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În conformitate cu Vocabularul de biblioteconomie şi 

ştiinţa informării, donaţia reprezintă „remiterea, cu titlu gratuit, 

către o instituţie, a unui document sau a unui grup de documente”, 

iar donaţia de editor este o „donaţie de publicaţii făcută de editor 

unei instituţii sau persoane particulare”.
17

 

Donaţia a fost în trecut principala cale de constituire şi 

completare a colecţiilor de publicaţii din biblioteci. Prin donaţii, 

vechile biblioteci publice sau ştiinţifice au adunat, în timp, 

valoroase colecţii ale celor mai de seamă personalităţi culturale ale 

epocii şi ale bibliofililor. 

 

Selecţia şi deselecţia – între necesitate şi opţiune 

Explozia copleşitoare de informaţii disponibile azi şi 

haosul determinat de numărul extrem de mare al acestora fac ca 

procesul de achiziţie (studiere şi selecţie) să fie complicat şi de 

durată. Considerentul determinant care condiţionează un proces 

eficient de selecţie şi deselecţie vizează, în principal, modificarea 

conţinutului de ansamblu al colecţiilor uzuale, ce integrează, prin 

achiziţii curente, publicaţii noi, cu subiecte şi teme specifice noii 

societăţi în formare.  Fondurile de documente au limite morale şi 

materiale. Ele sunt, de regulă, supuse unor constrângeri de ordin 

comercial, bugetar, disponibilităţilor existente pe piaţa librăriilor, 

de profil, orientării şi nivelului bibliotecilor şi calității cerute de 

către beneficiari. 

Creşterea fondurilor unei biblioteci mai este limitată şi de 

capacitatea de stocare a clădirilor, aspect ce cântăreşte foarte mult 

în zilele noastre. 

                                                 
17

 Mircea Regneală, Vocabular de biblioteconomie şi ştiinţa informării, Vol. I: 

A-L. Asociaţia Bibliotecarilor din Învăţământ – România, Bucureşti, 1995, p. 

102. 
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Supraîncărcarea depozitelor a constituit întotdeauna un 

motiv de îngrijorare a bibliotecarilor. Bibliotecarul trebuie să 

elimine cu circumspecţie unele lucrări şi să cunoască aprofundat 

valoarea cărţilor din colecţiile de documente care urmează a fi 

supuse operaţiunii de eliminare şi, nu în ultimul rând, să respecte 

reglementările privitoare la obiectele de inventar aparţinând 

patrimonului public. Eliminarea este o operaţie intelectuală, ca şi 

achiziţia, şi se află într-un raport de reciprocitate; înainte de a 

elimina din colecţii un document, trebuie mai întâi să vedem care 

este adevărata sa valoare. Eliminarea este o problemă la fel de 

importantă ca şi achiziţia şi se află în strânsă legătură cu aceasta. 

De aceea, este de preferat ca activitatea de eliminare a 

documentelor să fie efectuată de specialişti care se ocupă şi cu 

achiziţia. Este o problemă dificilă, care necesită experienţă, 

seriozitate, competenţă pentru găsirea soluţiei optime. 

Materialele selectate nu trebuie distruse; ele pot fi 

transferate într-un depozit cu o circulaţie mai puţin intensă, pot fi 

oferite altor biblioteci ca donaţii sau transfer, vândute sau duse la 

centrele de reciclare a hârtiei. Astfel, o parte din aceste publicaţii 

pot căpăta valoare incontestabilă în altă bibliotecă, adresându-se 

altei categorii de beneficiari, reprezentând o sursă de completare 

retrospectivă, insuficient valorificată, contribuind totodată şi la 

decongestionarea depozitului şi crearea de spaţii disponibile pentru 

viitoarele achiziţii. 

Evidenţa de bibliotecă desemnează totalitatea operaţiunilor 

de înregistrare a datelor cantitative (numărul de documente) şi 

materiale (preţul tuturor documentelor deţinute de bibliotecă) – 

globale (partide, seturi, loturi, ploturi pe provenienţe) şi 

individuale (unitate cu unitate, volum cu volum) – referitoare la 

mărimea, componenţa şi dinamica unei colecţii. 
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Prin ea sunt avute în vedere următoarele aspecte: 

– păstrarea, identificarea şi gestionarea corectă a 

documentelor; 

– cunoaşterea, în orice moment – global şi pe tipuri de 

documente – a volumului şi valorii fondului de publicaţii; 

– urmărirea ritmicităţii intrărilor în bibliotecă – pe 

provenienţe – şi a ieşirilor – pe cauze; 

– obţinerea de date necesare politicii de completare şi 

dezvoltare a colecţiilor şi pentru statisticile interne sau cele 

departamentale şi naţionale; 

– facilitatea verificărilor gestionare periodice.
18

 

Procesul de evidenţă implică anumite etape: 

1. Etapele preliminare înregistrării documentelor: 

– primirea documentelor; 

– ştampilarea documentelor. 

2. Înregistrarea propriu-zisă a documentelor. 

După etapele preliminare – primirea şi ştampilarea 

documentelor – urmează cea mai importantă etapă, cea a 

înregistrării documentelor în Registrul de mişcare a fondurilor 

(RMF) şi în Registrul inventar (RI). 

Legea bibliotecilor nr. 334/2002 prevede, la articolul  

nr. 40-(3), că evidenţa de bibliotecă se poate face atât în sistem 

tradiţional, cât şi în sistem informatizat: 

a) evidenţa globală – prin Registrul de mişcare a fondurilor 

(RMF); 

b) evidenţa individuală – prin Registrul inventar (RI), cu 

numerotare de la 1 la infinit; 

                                                 
18

 Evidenţa de bibliotecă a diferitelor tipuri de documente: norme metodologice. 

Biblioteca Centrală Universitară, Bucureşti, 1992. 
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c) evidenţa periodicelor, trimestrial sau anual, prin 

constituirea lor în unităţi de inventar; 

d) evidenţa analitică – pe fişe însoţite de imagini foto –, 

pentru bunurile culturale constituite în gestiuni şi care fac parte din 

patrimoniul cultural naţional mobil.”
19

 

Documentele specifice bibliotecilor se inventariază 

periodic astfel:  

a) fondul care cuprinde până la 10.000 de documente – o dată 

la 4 ani;  

b) fondul cuprins între 10.001-50.000 de documente – o dată 

la 6 ani;  

c) fondul cuprins între 50.001-100.000 de documente – o dată 

la 8 ani;  

d) fondul cuprins între 100.001-1.000.000 de documente – o 

dată la 10 ani;  

e) peste 1.000.000 de documente – o dată la 15 ani.
20

  

În conformitate cu art. 40, alin (8) din Legea nr. 334/2002 

a bibliotecilor, documentele specifice bibliotecii ISOP, de 

exemplu, se inventariază periodic o dată la 6 ani având un fond de 

14.030 documente din diferite domenii: drept, management, 

literatură, beletristică, drepturile omului, istorie, geografie, religie, 

medicină, criminalistică, psihologie, pedagogie, filozofie, 

jurnalism, artă, comunicare, informatică, monitoare oficiale, 

sociologie, contabilitate, limbi străine, tehnică, știinţă ş.a. 

Pregătirea şi cunoştinţele bibliotecarului modern 

reprezintă, de asemenea, elemente esenţiale. Acesta trebuie să fie 

bine informat, să aibă o pregătire culturală semnificativă, să 

                                                 
19

 Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată 2017 ( articolul nr. 40-3). 
20

 Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată 2017 (articolul nr. 40-8). 
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manifeste solicitudine şi profesionalism, să aibă studii 

corespunzătoare responsabilităţilor asumate, să fie un bun 

psiholog, să posede inteligenţă, onestitate, să fie sociabil şi 

comunicativ
21

. 

Mai mult decât orice instituţie a unei societăţi, biblioteca 

traversează timpurile. „Viaţa” unei biblioteci – prezentul şi viitorul 

acesteia – depinde de factorii socio-economici, şi în aceeaşi 

măsură, de capacitatea ei de a se adapta la evoluţia rapidă a 

societăţii, la schimbările pe care procesul tehnologic le produce în 

toate domeniile de activitate. Biblioteca nu se poate închide în 

sine. Soarta ei depinde de modul în care răspunde provocării 

vremii. 

Consider că bibliotecile, structuri de informare și 

documentare cu tradiţie, se vor dezvolta și mai mult în anii 

următori. Multiplele implicaţii în viaţa socială a indivizilor și a 

comunităţilor necesită o regândire a funcţiilor şi atribuţiilor 

bibliotecii în scopul unei optime integrări a acesteia în mediul 

social sau, cum bine spunea, la vremea sa, Mircea Eliade: „Cetim 

ca să trecem examene, ca să omorâm timpul sau cetim din 

profesiune. Lectura ar putea fi un mijloc de alimentare spirituală 

continuă, nu numai un instrument de informaţie sau de 

contemplaţie.” 
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ASPECTE PSIHOLOGICE ALE ACTULUI DE COMANDĂ –  

ÎNTRE FORMAL ȘI INFORMAL 
 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE ACT OF COMMAND –  

BETWEEN FORMAL AND INFORMAL 

 
Maior Ionela SABOU  

Școala de Aplicație a Jandarmeriei Române „Mihai Viteazul” 

 

The most difficult attempt of a commander is not the one of 

”leading” in terms of forwarding orders and pursuing their 

achievement, but the one of ”leading” succeeding in stimulating 

the participation, abilities and professional modalities of exertion 

the role of the subordinates. 

The awareness of the limits of the professional status-role 

by carefully applying good leading practices and avoiding 

arbitrary actions, improving the professional and institutional 

leadership abilities, as well as the interest focused on the sphere of 

the professional abilities enlargement, or the thorough knowledge 

in the field could be the guide and coordinates a leader. 

 

I. Conceptualizarea graniţelor conducerii şi „rudenia” 

conceptelor derivate sau auxiliare: influenţa, puterea, 

autoritatea 

În vârful oricărei organigrame structurale, există funcţiile 

de conducere – organigramele evidenţiind investirea puterii pe 

niveluri organizaţionale. În orice organizaţie, fie ea de tip civil sau 

militar, structurile de conducere se reunesc în scopul asigurării 

organizării eforturilor şi direcţionarea lor spre ţelurile propuse. O 

funcţie de conducere înseamnă un nivel sau un punct în piramida 

puterii, care se defineşte în raport cu palierele superioare și 
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nivelele subalterne. Dilema unui strat de conducere este de a 

concilia și de a împăca, într-un echilibru, cerinţele palierului 

superior cu aşteptările subordonaţilor. 

Conceptul de conducere este înrudit cu cel de putere – 

după unii autori, conducerea și puterea sunt sinonime. Puterea, ca 

şi conducerea, se traduce în termeni de influenţă, manifestată 

evident cu unic sens (de sus în jos și foarte rar sau deloc, invers). 

Relația de conducere, ca și cea de putere este antisimetrică, 

deoarece este o relaţie ierarhică. Este utopic ca subalternul să 

conducă şeful. Ierarhia militară evidenţiază, poate cel mai bine, 

această relaţie; în cadrul acesteia, puterea este exprimată prin 

ordin, efectul relaţiei de exercitare a puterii prin ordin şi influenţă 

permite unei persoane să modifice comportamentul altei persoane, 

la îndemâna conducerii existând şi sistemul de recompensare-

pedepsire, prin care se exercită controlul şi chiar constrângerea.  

Autoritatea unui bun manager rezidă în calitatea intrinsecă 

care îmbină trăsăturile de personalitate ale acestuia, nivelul de 

pregătire profesională şi nivelul de dezvoltare personală, stilul de 

conducere adoptat, calitatea de a-şi manifesta rolul de conducător 

prin resursele personale şi printr-un apel echilibrat la pârghiile de 

presiune și control, constituite prin sistemele de ordonare strictă 

și/sau pedepsire – care sunt, de altfel, suporturi insuficiente şi 

ineficiente.  

Aprecierea şi recunoaşterea conducătorului vor avea ca 

pârghii satisfacerea nevoilor indivizilor atât din punct de vedere 

material (asigurarea salarială mulţumitoare), fiziologice 

(asigurarea unor condiţii optime de muncă, a concediilor şi 

recuperărilor) și psihologice (asigurarea nevoii de afiliere la grup, 

de statut şi apreciere, a nevoii de autorealizare, a nevoii de 

dezvoltare) ş.a. Aşa cum sunt dimensionate de A. Maslow, aceste 



113 

 

trebuinţe umane vor căuta satisfacere în sistemul în care individul 

este inclus, prioritizând satisfacerea celor de natură materială sau 

fiziologică, fără de care individul nu poate accesa nevoile 

superioare. 

Pe lângă mijloace de existenţă, oamenii caută în muncă 

relaţii umane satisfăcătoare, pe care instituția trebuie să le 

întroneze, grija pentru satisfacerea acestor nevoi la un nivel optim 

fiind a conducătorului, iar pe lângă mijloace de existenţă şi relaţii 

umane, oamenii au nevoie să se exprime și să se realizeze în viața 

lor profesională. Toate aceste nevoi umane trebuie să fie cuprinse 

în spectrul atitudinii de a conduce și a coordona, dacă se doreşte ca 

efectele psihologice ale unei nevoi nesatisfăcute să nu se facă 

simţite. Conform legilor trebuinţelor umane, se ştie că trebuinţele 

ce rămân nesatisfăcute la un anumit nivel determină în compensare 

o supraîncărcare pe nivelurile precedente şi că nu se poate vorbi de 

o satisfacere optimă a unei trebuinţe superioare până ce nivelurile 

de bază ale trebuinţelor nu sunt satisfăcute. Detaliind aceste legi, 

vorbim, de fapt, în primul caz, de un blocaj şi o capacitate 

insuficientă de a trece la stadii superioare de dezvoltare (dacă un 

lucrător, de pildă, suferă din cauza imposibilităţii de afirmare, 

sentimentul său de securitate în unitate/instituție va fi ameninţat  

și va investi în consecinţă în creşterea coeziunii de grup,  

orientându-se spre o reacţie defensivă; totodată, nu se poate cere 

unui subordonat să acceadă la un nivel de dezvoltare superior, cât 

timp nu îi sunt satisfăcute nevoile materiale sau fiziologice etc.). 

O particularitate a muncii de conducere este aceea de a lua 

decizii complexe în mediul uman, de a proiecta în primul rând o 

activitate cu şi pentru oameni. În angrenajul complex al unei 

unităţi, trebuie ştiut faptul că oamenii participă nu numai ca roluri 

abstracte sau părţi formale într-un sistem, ci ca fiinţe concrete cu 
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trebuinţe și interese, cu opinii și atitudini, cu aspiraţii și aşteptări 

etc. 

Problematica conducerii în acest context este una foarte 

complexă şi va fi oglindită în mod real prin îmbinarea elementelor 

de raţionalitate – oglindite în exigenţele economice, tehnologice şi 

a rezultatelor concrete ale muncii, cu aspectele non-raţionalităţii 

ale comportamentului social – imixtiunea sferei afective, a 

intereselor și aspiraţiilor individuale, a motivării subordonaţilor, 

istoricul, cultura/subcultura unităţii și amprenta altor comandanţi 

anteriori asupra climatului organizaţional actual – fiind elemente 

ce nu pot fi luate în calcul în proiectarea iniţială a postului unui 

comandant și la care trebuie să facă faţă încă de la început. 

Diferenţele de optică, modul de percepţie între structura de 

comandă şi cea de execuţie se evidenţiază prin prisma 

subordonării ierarhice, care uneori este generatoare de atitudini 

restrictive sau opoziţionale. Aceeaşi problemă poate fi interpretată 

diferit în funcţie de unghiul din care este privită. La nivelurile de 

subordonare, informaţia este „filtrată” de celelalte segmente 

coordonatoare, uneori distorsionată, un ordin netransmis „întocmai 

şi la timp” putând cauza climatului de ordine şi disciplină din 

subunitate sau stârnind opoziţii. Totodată, nevoile sau problemele 

reale ale segmentului inferior al subordonarii ierarhice, trecute prin 

„filtre”, ajung distorsionate la nivelul comenzii. De aceea, un 

comandant bun va lua pulsul direct al subunităților, prin obiective 

propuse de observare și comunicare chiar în cele mai îndepărtate 

posturi/dispozitive pe care le are în subordine.  

De asemenea, în cadrul unui colectiv de muncă se pot 

resimţi eventuale antipatii sau ostilităţi între persoanele aflate la un 

anumit nivel al conducerii, sub aspectul îngreunării execuţiei 
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sarcinilor de către structurile din subordine. Dacă logistica opune 

rezistenţă sau întârzie cu efectuarea echipării sau unor reparaţii, 

misiunea poate eşua sau se pot simţi efecte negative în climatul 

organizațional, chiar dacă oamenii consimt să lucreze peste 

program, să presteze o cantitate mare de muncă sau să execute 

ordine de misiuni inopinate. Din acest motiv, persoanele din 

structura de comandă trebuie să se bazeze pe o relaţie foarte bună, 

respectul şi principialitatea să fie coordonate în actul profesional, 

astfel încât să nu interfereze negativ cu segmentele de planificare, 

organizare şi coordonare, iar ordinele să poată fi clare. 

Structura de comandă, bazându-se pe o informare corectă 

de jos în sus, pe consilierea specialiştilor şi coroborarea datelor 

reieşite din observarea longitudinală proprie, poate controla 

dinamica relaţiilor socio-afective, propunându-şi ca scop 

înţelegerea mecanismelor sau intereselor, ce au stat la baza 

neregularităţilor ivite. Imaginea unui conducător este datorată 

rezultatelor subordonaţilor, iar lucrul efectiv al unui manager 

constă, prin implicaţia pe care o are, în motivarea personalului de a 

acţiona și executa sarcinile impuse.  

Influența stă la baza procesului de conducere şi înseamnă o 

acţiune emoţională sau raţională, de dorit a fi un instrument prin 

care managerul direcţionează activităţile subordonaţilor în scopul 

obţinerii unor rezultate din ce în ce mai bune. 

Iminenţa acestui atribut poate fi observată la fiecare nivel 

ierarhic din structura militară, structura piramidală cu posturi 

funcţionale, operative, de execuţie și posturi de conducere. 

Influenţa suportă două faţete, pe de o parte comenzile folosesc 

influenţa pentru a contura decizii bune, ca suport pentru bunul 

mers al unităţii; pe de altă parte, terenul este foarte alunecos, astfel 

încât mulţi şefi/comandanţi o folosesc în scopul modificării de 
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opinii sau atitudini mizând pe slăbiciuni, subiectivism, nivelul 

scăzut de înţelegere semantică al unor subordonaţi, pe unele 

trăsături de personalitate şi caracteriale predispozante pentru 

falsitate, a-i suspecta pe alţii sau a le aduce prejudicii de imagine. 

Atunci când acest lucru se întamplă, în lipsa unei informări 

prealabile a intenţiilor sau când se mizează pe înşelarea  

bunei-credinţe, influenţa devine manipulare, aceasta din urmă 

având ca element definitoriu lipsa onestității.  

Influenţa asupra altora înseamnă putere – tradusă prin 

capacitatea de a supune alte persoane voinţei proprii. În actul 

managerial, funcţia puterii este utilizată atât de manageri, cât şi de 

subalterni pentru realizarea obiectivelor şi întărirea poziţiei sale în 

organizaţie. Organizaţia nu poate exista fără putere, însă ea nu este 

absolută – cel asupra căruia se exercită are libertate de acţiune,  

ce-i drept încadrată de nişte limite. Dreptul de a folosi puterea 

asupra comportamentului celorlalţi înseamnă autoritate.  

Autoritatea este întotdeauna legitimă şi decurge din rolul 

poziţiei oficiale acordată cuiva și acceptată de subalterni şi 

considerată justă. Ea este o putere obiectivă, specificată prin 

norme şi regulamente, bazată pe consimţământ şi conformitate, 

fiind o ierarhie a rolurilor sociale. Atât puterea, cât  şi autoritatea 

se manifestă prin influenţa pe care un  individ o exercită asupra 

celorlalţi. Puterea devine autoritate când este legitimată, oficială şi 

acceptată. Autoritatea poate să rămână doar un drept recunoscut 

când este lipsită de putere şi de abilitatea de a-i influenţa pe alţii. 

În organizaţie, liderul informal are putere şi nu autoritate.  

Managerul este cel căruia i se acordă autoritate, dar care 

poate fi limitat în posibilitatea de a influenţa în cazul când nu 

posedă calităţile, aptitudinile şi cunoştinţele necesare. Unele 
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„unelte” ale sistemului, cum ar fi: deţinerea informaţiei, controlul 

resurselor, sistemul de recompense şi pedepse, sistemul relaţional, 

fără unele calităţi personale (de exemplu, dovada abilităţilor şi 

exemplul personal), pot prefigura puterea, însă ea va fi 

prejudiciată, trunchiată. Conducătorul va trebui să-şi manifeste 

capacitatea de a-i influenţa pe alţii, prin faptul că este bine 

pregătit, este instruit, are practică, talent, deprinderi, calităţi 

personale şi un stil personal atractiv în exerciţiul funcţiei. Astfel, 

el devine un idol pentru ceilalţi, iar exemplul personal va fi sursă 

de imitaţie pentru ceilalţi, influenţa realizându-se mai uşor pe acest 

teren, ce implică şi partea emoţională, afectivă. Pe aceste premise 

se produc şi scindările de recunoaştere a autorităţii, şi anume 

liderul formal şi cel informal. 

  

II. Atribuții și roluri ale conducerii în mediul militar 

Comandantul este conducător unic, pe timp de pace şi pe 

timp de război, responsabilităţile acestuia vizând starea efectivelor 

din subordine pentru pregătirea şi menţinerea unui înalt grad de 

pregătire în vederea trecerii de la cadrul organizatoric de pace la 

cadrul organizatoric de război a unităţii, pentru mobilizarea unităţii 

(subunităţii) militare ce îi este încredinţată şi executarea reuşită de 

către unitatea (subunitatea) militară a misiunilor încredinţate, 

precum şi  educaţia, disciplina militară, starea moral-psihologică a 

efectivelor din subordine,  securitatea serviciului militar, ordinea 

interioară, starea şi integritatea armamentului, a tehnicii militare şi 

a altor mijloace materiale, de asigurare tehnică, materială, 

medicală, financiară, social-juridică şi nevoile subordonaţilor.  

Comandantul își duce la îndeplinire aceste responsabilități 

prin asumare în mod individual sau în colaborare cu adjuncţii şi 
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subordonaţii nemijlociţi, care au rol de consilieri pentru 

fundamentarea corectă şi oportună a deciziilor.  

Obligaţiile unui comandant sunt acelea de a-şi perfecţiona 

în permanenţă pregătirea profesională, implementarea metodelor 

de conducere a unităţii (subunităţii) militare, efectuarea cu 

pricepere a muncii cu cadrele și promovarea muncii ştiinţifice, de 

invenţie şi de raţionalizare. 

În ceea ce priveşte latura operativă a unităţii, este obligat să 

menţină starea de pregătire permanentă în vederea luptei şi pentru 

mobilizare a unităţii (subunităţii) militare ce i s-a încredinţat, să 

planifice măsurile de menţinere şi perfecţionare a stării de 

pregătire permanentă în vederea luptei şi pentru mobilizare şi să 

obţină realizarea lor, să introducă la timp în planuri modificările şi 

precizările necesare; să obţină asigurarea deplină cu armament, 

tehnică militară şi cu alte mijloace materiale, să organizeze 

exploatarea lor corectă; să perfecţioneze instruirea în teren, să 

efectueze şedinţe şi antrenamente în vederea aducerii subunităţilor 

în diferite grade ale pregătirii de luptă, să obţină cunoaşterea şi 

executarea de către efectiv a îndatoririlor sale; să cunoască în 

amănunt starea reală a unităţii (subunităţii) militare încredinţate, să 

dispună în permanenţă de informaţii.  

Toate aceste responsabilităţi şi obligaţii se vor îndeplini cu 

respectarea unor parametrii de utilizare a resurselor, şi anume: 

respectarea şi încadrarea strictă în normele stabilite, utilizarea 

resurselor umane şi materiale ale unităţii în vederea realizării 

obiectivelor şi misiunilor în condiţii optime, stimularea spiritului 

de creativitate al subordonaţilor şi motivarea cadrelor ce manifestă 

preocupare pentru perfecţionarea activităţii, utilizarea bunurilor 

din dotarea unităţii numai în scopul îndeplinirii atribuţiilor 

funcţionale, motivarea subordonaţilor pentru utilizarea eficientă şi 

judicioasă a timpului şi a resurselor avute la dispoziţie. 
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Comandantul unei unităţi militare este învestit cu deplină 

putere de dispoziţie asupra subordonaţilor şi cu responsabilitate 

pentru toate laturile vieţii şi activităţii unităţii, subunităţii şi a 

fiecărui militar în parte. Comandantul are dreptul, pornind de la 

analiza multilaterală a situaţiei de a lua decizii de unul singur, să 

dea ordine în strictă concordanţă cu cerinţele legilor şi 

regulamentelor militare şi să asigure executarea lor. Discutarea 

ordinului este inadmisibilă, iar nesupunerea sau alt mod de 

neexecutare a ordinului constituie o infracţiune militară. Înainte de 

a da ordine, comandantul este obligat să analizeze minuţios 

situaţia şi să prevadă măsurile de asigurare a executării ordinului. 

El poartă răspunderea pentru ordinul dat şi pentru consecinţele lui, 

pentru conformitatea ordinului cu legislaţia, precum şi pentru 

excesul de putere sau de împuterniciri funcţionale în ordinul pe 

care îl dă şi pentru neluarea măsurilor de executare a lui. Ordinul 

trebuie să fie formulat clar, să nu admită interpretarea lui ambiguă 

şi să nu-i provoace îndoieli subordonatului, care trebuie să îl 

execute necondiţionat, exact şi în termen. 

Comandantul unităţii este liderul formal, deoarece este 

persoana învestită prin numire/examen promovare în funcţia de 

conducere a structurii organizaţionale prestabilite, exercitând în 

mod oficial, graţie unei decizii supraordonate – sarcini de 

conducere, ca verigă necesară a organizării colectivului. 

Se întâmplă ca unitatea/structura să nu recunoască automat 

valoarea liderului formal (oficial), mai ales în situaţiile în care 

persoana desemnată nu acoperă cerinţele postului, apărând pe 

acest fond imaginea liderului informal care-l secondează pe cel 

oficial sau funcționând ca un „contramodel” al acestuia, deoarece 

întruchipează calităţile ce lipsesc celui dintâi. 

Este ideal ca un comandant să îşi exprime personalitatea şi 

calităţile sale astfel încât să concentreze atenţia celorlalţi, să 
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devină persoana centrală într-un grup, să fie apreciat, respectat şi 

să constituie un exemplu demn de urmat pentru subordonaţii săi, 

iar influenţa sa în colectiv să rezulte din faptul că devine persoană 

de referinţă sau „etalon” în aprecierile şi comparaţiile făcute de 

membrii grupului.  

 

III. Funcţiile de conducere, însuşirile personale ale 

comandanţilor şi stilurile de conducere 

Cercetările asupra fenomenului conducerii s-au plasat 

iniţial într-o zonă strict psihologică, studiind trăsăturile fizice, 

intelectuale sau caracteriale ale liderilor, în vederea stabilirii unei 

tipologii, însă cu timpul s-a dovedit necesară o perspectivă mai 

largă, şi anume una psihosociologică care studiază fenomenul 

conducerii, ca o condiţie şi un rezultat al organizării şi structurării 

grupurilor, vizând dinamica individ-grup și procesele de 

interacţiune reciprocă.  

Studiile au vizat identificarea unui ansamblu de atribute 

personale ce definesc rolul pe care-l joacă un individ în calitate de 

conducător de grup. Cercetările din prima parte a secolului nostru 

au pus accent pe descoperirea trăsăturilor care fac  

dintr-o persoană un lider indiferent de situaţie. O primă zonă 

studiată a fost cea a caracteristicilor fizice: sex, vârstă, constituție 

fizică – concluziile aratând că nu există factori de diferenţiere netă 

în ceea ce priveşte reuşita activităţii de conducere în grupurile mici 

și mijlocii. Statistic, bărbaţii sunt mai des preferaţi pentru sarcini 

de conducere, fiind deseori mai energici şi mai rezistenţi la efort 

decât femeile. Factorul sex se remarcă diferenţiat în stilurile de 

conducere, dar nu în reuşita ca atare. În grupurile formate din 

bărbaţi, cel mai vârstnic dintre ei se bucură de cele mai multe ori 

de autoritate, iar în gupurile formate din femei se pare că cea mai 
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tânără tinde să se afirme. Se mai cunoaşte faptul că, pe măsură ce 

individul avansează în vârstă are loc o creştere a experienţei, 

înţelepciunii, dar se înregistrează în paralel o scădere a 

flexibilităţii. Cel ce cunoaşte multe găsește şi multe 

contraargumente, ceea ce concură la scăderea ritmului, atât în 

decizii, cât şi în execuție. O persoană venită din afara organizaţiei 

poate împrospăta modul de abordare a unor probleme, după cum 

un tânăr poate mări flexibilitatea. Se apreciază, de asemenea, că 

prestanţa unei persoane, înfăţişarea ei, are o anumită semnificaţie. 

Studiile au fost confirmate doar parţial şi admit excepţii, însă per 

ansamblu nu s-a reuşit a se stabili cerinţe exprese din punctul de 

vedere al caracteristicilor fizice pentru sarcinile de conducere. 

În ceea ce priveşte aptitudinile și trăsăturile psihologice, 

unele s-au evidenţiat în exerciţiul cu succes al actului de 

conducere: dinamismul, tendinţa spre activitate, energia și spiritul 

de iniţiativă.  

În condiţiile actuale, când activităţile au devenit atât de 

complexe şi volumul de sarcini atât de mare, cerinţele faţă de 

inteligenţa generală şi competenţa conducătorului apar evident 

sporite. Rapiditatea perceptivă şi luarea deciziei, siguranţa 

raţionamentului, flexibilitatea gândirii, uşurinţa în învăţare sunt 

calităţi ce presupun o cotă a inteligenţei, care nu poate fi inferioară 

unui prag situat deasupra mediei.  Unii autori consideră 

coeficientul de inteligenţă ca indice semnificativ pentru o persoană 

performantă, însă alţii apreciază că inteligenţa nu este factorul 

determinant al reuşitei cadrelor de conducere, încadrând liderul 

puţin peste media grupului. Experienţa curentă, ca şi studiile de 

teren, au scos în relief influenţa expertului asupra deciziilor 

colective. Cu cât o activitate sau sarcină devine mai specializată, 
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cu atât persoana se impune în grup. O altă variabilă cu rol în actul 

de conducere, supusă studiilor, a fost aptitudinea verbală, 

demonstrându-se importanţa acesteia în emergenţa spontană a unui 

lider. Numeroase cercetări conchid asupra unei corelaţii sau 

asocieri certe între funcţiile de conducere şi senzitivitatea la 

relaţiile interpersonale. Se apreciază, în general, că liderii 

realizează o percepţie mai exactă a relaţiilor interumane din grup, 

sesizând destul de corect opinia colectivului. Liderul exprimă şi 

concentrează dorinţele confuze ale grupului, cristalizează 

sentimentele și aspiraţiile vagi ale membrilor, reuşind să le traducă 

în proiecte de acţiune. Această aptitudine facilitează colaborarea 

cu subalternii, încurajarea și stimularea lor, sesizarea la timp a 

unor tendinţe pozitive sau negative în colectiv. Statusul de lider 

este format datorită acestor capacităţi empatice, dar totodată aceste 

capacităţi empatice se dezvoltă graţie poziţiei de conducere care 

permite să fie mai bine informat. 

Cercetările mai actuale, după anii 1990, au examinat relaţia 

dintre sarcinile de conducere și însuşiri personale precum 

încrederea în sine, tendinţa de dominare, autocontrolul şi 

extraversiunea, găsindu-se corelaţii semnificative între acestea. 

Un tablou al trasăturilor de personalitate, însuşirilor și 

aptitudinilor specifice cadrelor de conducere presupune o anumită 

combinaţie a următoarelor: energie şi capacitate de muncă, 

percepţia rapidă şi exactă a datelor, inteligenţa, competenţa 

profesională, fluenţa verbală, sesizarea exactă a relaţiilor 

interpersonale, controlul sub aspect afectiv şi situaţional. Absența 

acestor trăsături va pune sub semnul întrebării eficiența unui 

conducator, însă prezența acestor trăsături la un individ nu-l face 

pe acesta neapărat conducător.  
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O funcție de conducere nu va valida doar un pachet 

psihologic de trăsături și aptitudini existent, ci presupune o 

validare permanentă a acestora, atât în contextul desfăşurării 

activității, cât şi în contextul formării continue şi perfecţionării.  

Anumite trăsături, chiar dacă nu au fost evidenţiate până la 

încadrare, pot ieşi în relief în contexul activității propriu-zise, 

unele pozitive, altele negative.  

Modul de a concepe şi realiza actul de conducere este 

diferit de la un conducător la altul şi reflectă personalitatea şi 

calităţile personale ale acestuia. Acest mod de a fi, maniera de 

lucru, forma de exprimare, de acţiune sau comportare reprezintă 

stilul de conducere sau stilul managerial.  

Unii autori au clasificat aceste stiluri după criteriul 

exercitarea autorităţii manageriale, astfel întâlnindu-se:  

 stilul autoritar – cel care refuză sugestii venite din partea 

subordonaţilor, promovând şi implementând doar ideile proprii, 

având un control riguros şi supraveghere strictă a activităţii 

celorlalţi, puterea exprimând-o prin autoritate, constrângere şi 

recompensă (efectele asupra grupului vor fi: apariţia frustrărilor, 

tensiunilor, rezistenţelor, eficienţă doar în rezolvarea sarcinilor 

simple, temporare); 

 stilul democratic – cel care admite şi încurajează 

participarea subalternilor atât la stabilirea obiectivelor, cât  

şi la distribuirea sarcinilor, comunicarea este bilaterală, climat 

socio-profesional plăcut, puterea şi influenţa exprimându-le prin 

competenţă, pregătire şi carismă (efectele asupra grupului sunt: 

reducerea tensiunilor interpersonale şi motivare pentru participare 

activă a subordonaţilor în activitate); 

 stil permisiv – cel care se bazează pe o conducere 

spontană, toleranţă exagerată faţă de subordonaţi, nu are reguli de 
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organizare a grupului, poziţia sa nu este clară, comunicarea se 

realizează în genere pe orizontală (efectele asupra grupului sunt: 

generalizarea indisciplinei, moral scăzut). 

Întâlnim și o altă clasificare după criteriile: interesul 

managerului faţă de oameni şi interesul faţă de producţie: 

 managerul populist – cel care acordă atenţie mare oamenilor 

şi, în plan secund, interes pentru producţie, presupunând că atmosfera 

familială va conduce la o productivitate mare a lucrătorilor; 

 managerul incompetent – cel care acordă atenţie mică atât 

oamenilor, cât şi producţiei, încercând să se eschiveze de la 

rezolvarea oricăror probleme; 

 managerul cu interes mic pentru oameni şi interes mare 

pentru producţie – cel care acordă interes numai pentru sarcini şi 

rezolvarea lor, ignorând nevoile subordonaţilor; 

 managerul conciliator – cel care caută balanţa dintre 

problemele oamenilor şi cele ale producţiei, ceea ce îi permite să 

obţină rezultate satisfăcătoare; 

 managerul cu preocupare înaltă pentru nevoile oamenilor 

şi procesul de producţie – cel care promovează echipa şi creează în 

grup o atmosferă de încredere şi stimă, obţinând rezultate foarte 

bune. 

Clasificările stilurilor de conducere pot fi realizate după 

mai multe criterii, iar tipul sau stilul de management „cerut” de 

organizaţie, instituţie sau grup va fi determinat de coexistenţa mai 

multor factori, şi anume: personalitatea cadrului de conducere, 

potenţialul şi personalitățile subalternilor, natura proceselor de 

muncă în colectiv, cultura organizaţională şi subcultura 

(influenţele istoricului unităţii/subunităţii; chiar dacă fac parte 

dintr-o organizaţie-mamă, unităţile se pot diferenţia). 
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IV. „Seducţia” funcţiei de conducere și a învestirii cu 

putere  

Orice funcţie de conducere presupune exercitarea puterii, 

iar în organizaţiile de tip militar în care structura este piramidală, 

realizarea sarcinilor este preponderent reglementată prin ordine şi 

dispoziţii, efectul puterii asupra persoanei învestite se poate face 

repede simţit, devenind puternic-atractiv, iar cei ce ajung în vârful 

unei piramide organizaţionale concep cu greu o posibilă întoarcere 

la sarcini sau posturi de execuţie (cazurile de demisie sau 

renunţare la o funcţie de conducere aparţin de cele mai multe ori 

unui alt resort decât cel al voinţei persoanei, care chiar dacă ar 

constata că nu e compatibilă cu postul de conducere nu 

conştientizează că şi-ar putea pune mai bine calităţile în valoare pe 

un post de execuţie). 

Atunci când ai posibilitatea de a proba puterea, chiar dacă 

nu deţii o funcţie de conducere, dar ai probat postura de a lua o 

decizie care implică mai multe persoane – eşti încercat de 

sentimente aparte – sentimentul deţinerii puterii, sentimentul 

avantajului de a fi deasupra celorlalţi, sentimentul că eşti ascultat 

şi oamenii se vor conforma dorinţelor tale,  toate aceste sentimente 

declanșând o anume plăcere și totodată instinctul de dominaţie. Pe 

un asemenea fond seductiv, care oferă parametrii exercitării 

influenţei, se pot evidenţia personalităţi avide de putere, care odată 

ajunse „cu puterea în mână” nu mai gândesc în termenii uzanţei 

morale „când voi ajunge sus, voi ţine cont de unde am plecat” şi 

nu înţeleg motivul pentru care să renunţe la ea. 

În cadrul organizaţional, riscurile unei practici rele în sfera 

exercitării puterii conduc atât la deteriorarea imaginii personale, 

cât şi a imaginii instituţiei, încrederea celorlalţi în instituţie fiind 

afectată. 
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Unii autori au denumit tipul conducătorului avid de putere, 

un tip toxic de conducător, care pune interesul propriu pe primul 

plan în defavoarea binelui comun sau a interesului profesional, 

personalitatea acestuia fiind caracterizată de următoarele trăsături: 

excesiv de dominator, nestăpânit, imprevizibil, narcisic, insensibil, 

egoist, egocentric, subiectiv şi interpretativ, rigid, hipercompetitiv, 

controlor, compulsiv, pasiv-agresiv, paranoic. Aceste trăsături se 

pot repercuta în planul relaţiilor interumane în mod negativ, fiind 

percepute ca o „otravă” pentru unitatea pe care o conduce. 

Pentru evitarea apariţiei unor astfel de fenomene, 

organizaţia trebuie să aibă în vedere selecţionarea unor persoane 

pentru poziţii de conducere şi/sau posturi cu responsabilitate 

crescută, care, pe lângă experienţă şi realizări profesionale, să nu 

prezinte semnale ale unei „patologii” de putere, urmărindu-se 

formarea unor echipe manageriale din oameni cu spirit de echipă, 

care sunt loiali insituţiei, gândesc, simt şi văd lucrurile din 

perspectiva dezvoltării instituţionale, şi care se bazează pe acele 

criterii şi acea personalitate care să nu permită trecerea peste o 

limită admisă, respectându-se astfel valori precum integritatea şi 

reputaţia.  

 

V. Concluzii  

Cea mai grea încercare a unui comandant nu este de „a 

conduce” sub aspectul transmiterii de ordine şi urmărirea realizării 

lor, ci de „a conduce” reuşind să stimuleze participarea, 

competenţele şi modalităţile profesioniste de exercitare a rolului 

subordonaţilor. 

Conştientizarea limitelor status-rolului profesional cu grija 

aplicării unor practici bune de conducere şi a evitării posibilelor 
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acţiuni arbitrare, îmbunătăţirea abilităţilor de leadership personal 

şi instituţional, cât şi interesul canalizat în sfera lărgirii 

competenţelor profesionale sau aprofundării cunoaşterii în 

domeniu pot fi coordonate-ghid ale unui conducător.  
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Telecommuting – remote work or telework is a new type of 

work which essentially involves working from home and the 

disappearing of the term of ‘workplace’. 

The extremely rapid technological transformation of the 

human society brings in solutions which were hard to imagine 

only a few years ago. Telecommuting is a term coined in 1973 and 

brings up the very necessity of leaving the home.  Could the 

movement through the city be avoided? Because, were the answer 

to this question to become affirmative, in the near future... magic 

will happen. 

From this new perspective, all of a sudden, all the 

problems, inherent in the human movements (costs of money and 

time, social rituals which are required by human interaction, 

needed infrastructure, traffic, traffic jams) will simply disappear 

because their core element, intercity movement, ceases to exist. 

Fenomenul de megaurbanizare a început să fie vizibil în 

orașele mari din SUA și s-a extins în prezent în toate țările cu 

industrie dezvoltată. Practic, din necesități de transport rapid în 

interiorul ciclului zilnic activitate-repaus, locuitorii orașelor au 

ales să populeze periferiile situate de-a lungul șoselelor principale 

de acces formând în acest fel din ce în ce mai multe orășele lungi.

 Megalopolisul (din grecescul mega+polis – oraș mare) este 
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aglomerarea urbană de proporții mari, alcătuită din mai multe 

orașe, inițial separate care acum formează o continuitate. Prima 

dată termenul „megalopolis” a fost folosit pentru a denumi aria 

metropolitană din nord-estul SUA supranumită BosWash (Boston-

New York-Philadelphia-Baltimore-Washington D.C.) unde pe o 

lungime de aproximativ 800 de kilometri locuiesc circa 50 de 

milioane de oameni (20% din populația Statelor Unite).
1
 

 
 

Figura 1 

 

În mod esențial aglomerările urbane adună oamenii în  

așa-numitele hub-uri pentru că acolo găsesc mai multe oportunități 

de supraviețuire-dezvoltare-succes și, în cele din urmă, condiții 

mai bune de viață. Însă pe lângă numeroasele avantaje aduse de 

conglomerare există și multe probleme, dar și provocări intrinseci 

pentru această nouă formă de organizare. 
 

*** 
 

În istora umanității, vreme de milenii, timpul anual a fost 

delimitat în patru perioade distincte, cele patru anotimpuri, fiecare 

cu un complex de activități umane bine individualizate și 

specifice. Trecerea între anotimpuri se făcea treptat, gradual, iar 

oamenii aveau timp să se adapteze schimbărilor de mediu și 

fiziologice. 

                                                 
1
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Megalopolis_%28aglomerare_urban%C4%83%29 
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În opoziție cu ritmul natural milenar uman, în 

contemporaneitate totul este accelerat. Trăind în orașe oamenii 

sunt nevoiți să-și adapteze timpul fiziologic, uman la timpul 

intrinsec al metropolei. 

Acum timpul orașelor se împarte în două perioade distincte 

și diferite: zile lucrătoare și zile libere (sfârșitul de săptămână și 

sărbătorile legale). Între cele două diferențele de structură sunt 

foarte clare: zilele lucrătoare au o perioadă zilnică activă de  

15 ore (de la orele 7 până la 22) și o perioadă zilnică pasivă de  

9 ore (de la orele 22 până la 7), iar zilele libere au o perioadă 

zilnică activă de 15 ore (de la orele 9 până la 24) și o perioadă 

zilnică pasivă de 9 ore (de la orele 0 până la 9).  

Mai mult decât atât, în zilele libere apare o situație 

particulară: părăsirea marilor orașe. Cu cât orașul este mai 

aglomerat și mai sufocant, cu atât mai mare este tendința de 

evadare în afara lui. Exodul temporar de populație se derulează, de 

obicei, la finalul ultimei zile lucrătoare – plecarea și la finalul 

ultimei zile libere – revenirea. 

Cu aceste ieșiri în natură locuitorii marilor orașe își doresc 

să compenseze cumva senzația de aglomerare și sufocare prin 

experimentarea spațialității (stațiuni montane, litoral, excursii, 

peisaje vaste etc.) însă de cele mai multe ori nu realizează că merg 

cu toții, în grup, în aceleași locuri purtând cu ei inerenta 

aglomerație. 

Și totuși de ce preferă oamenii să traiască în aglomerație? 

Explicația ține de existența oportunităților, de concentrarea mai 

multor servicii (educaționale, medicale, culturale etc.) pe unitatea 

de suprafață, ceea ce produce mai multe contacte umane în 

unitatea de timp, deci rezultate mai bune și eficiență mai mare.  
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Tendința este de creștere a densității populației la nivel 

orășenesc, dar există o limită, o densitate de top ce limitează 

aglomerațiile umane. De exemplu, cele mai aglomerate spații, 

Tokyo, New York etc., au totodată caracteristica de a fi cele mai 

scumpe locații (chiriile sunt cele mai mari, serviciile sunt cele mai 

scumpe, costul vieții este maxim). 

Soluția temporară a fost dezvoltarea pe verticală prin 

clădiri foarte înalte (zgârie-nori); pe termen scurt problema 

aglomerației este rezolvată, aceste clădiri se comportă ca 

„aspiratoare” gigantice care absorb volume mari de oameni; se 

produce cu o ritmicitate predictibilă un fenomen de flux- reflux cu 

perioada de 8 ore ce coincide cu începerea și terminarea 

programului de lucru.  

Fluxul de populație provine din zonele adiacente marilor 

orașe, din suburbii, din zonele preorășenești mergând până la 

distanțe de 40-50 de kilometri și se derulează la începerea 

programului de lucru, orele 7-9 dimineața.  

Preșcolarii merg la creșe, grădinițe, însoțiți de părinți sau 

bunici, elevii de gimnaziu merg la școli, grupuri de adolescenți 

merg la licee, studenții merg la facultăți și foarte mulți adulți merg 

la serviciu. De fapt, la o valoare obișnuită a șomajului de 6% 

rezultă că aproximativ 94% din populația activă este angrenată în 

acest fenomen zilnic de flux-reflux. 

Mai departe însă, aglomerația se mută din clădiri pe șosea 

în traficul auto care este cvasiblocat la așa-numitele „ore de vârf” 

când refluxul de populație se revarsă din clădiri în stradă pentru 

deplasările către zonele de domiciliu. O mare parte dintre cei care 

ies de la serviciu nu merg direct la domiciliu, ci își folosesc cele  

6 ore rămase disponibile din perioada zilnică activă pentru 

activități sociale (chestiuni administrative, întâlniri, cumpărături, 
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spectacole etc.), iar asta implică numeroase deplasări prin spațiul 

aglomerat al orașului. 
 

*** 
 

Concluzii 

Deși arhitecții sunt cei care caută soluții de proiectare a 

aglomerărilor umane, după finalizarea și recepționarea 

construcțiilor, este rândul autorităților să gestioneze efectiv acest 

fenomen modern. Pentru această provocare au fost convocați de 

fiecare dată specialiști din diverse domenii care au oferit ca și 

soluții o gamă largă și complexă de abordări, însă niciodată 

problemele nu au fost rezolvate în totalitate. 

Cu toate acestea există o certitudine: poliția rutieră nu va 

putea să rezolve singură problemele traficului indiferent cât de 

numeroasă sau cât de dotată ar fi. Orice măsură va fi luată de către 

autorități în sensul „măririi efectivelor de ordine publică” va 

deveni în scurt timp ineficientă și depășită pentru că presiunea 

aglomerărilor umane se va afla într-o creștere permanentă. 
 

*** 
 

Soluții  

Sistem de control al traficului – semaforizarea inteligentă 

(coordonare, dispecerizare, automatizare), care asigură 

managementul adaptiv al traficului prin ajustarea timpilor de 

semaforizare din intersecții la valorile reale de trafic. În cadrul 

Primăriei București există un Centrul de Management al Traficului 

care gestionează 434 de intersecții semaforizate, dintre care 171 

fac parte din sistemul BTMS (Bucharest Traffic Management 

System). Cu toate acestea impresia generală a populației capitalei 

este că situația valorilor de trafic este scăpată de sub control. 
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Figura 2 

 

Schimbarea de abordare – bicicletă în loc de autoturism, 

dar această modalitate de deplasare prin orașe vine la pachet cu 

adăugarea de piste speciale pentru bicicliști. Pentru această soluție 

de succes sunt deja celebre orașele europene Amsterdam și 

Copenhaga (imaginile de mai jos). 

 
 

Figura 3 
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Figura 4 

 

Ultima idee în proiectare de piste pentru bicicliști aparține 

arhitectului englez Sir Norman Foster. Proiectul Skycycle este o 

rețea de piste suspendate lungă de 217 km și dedicată transportului 

pe două roți în capitala Marii Britanii. Pistele se vor ridica pe trei 

niveluri și vor putea fi accesate de către bicicliști prin intermediul 

unor rampe speciale. 

Skycycle va fi proiectul care va revoluționa transportul pe 

două roți în Europa cu cele 10 piste puse la dispoziție ce permit un 

aflux de circa 12.000 de bicliciliști în fiecare oră. 

Conform studiilor de fezabilitate, Skycycle va permite 

creșterea vitezei medii de tranzit orășenesc de la 16 km/oră până la 

24 km/oră, ceea ce va scurta timpul alocat călătoriilor și va 

îndemna mai mulți orășeni să se deplaseze ecologic. 
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Figura 5 

 

 
 

Figura 6 

 

Reproiectarea rețelei de transport – ajustări și 

îmbunătățiri (lărgiri de străzi, pasaje, poduri, intersecții giratorii 

etc.). 

Mentenanța și modernizarea rețelei de transport este o 

sarcină perpetuă, niciodată finalizată, dar permanent consumatoare 

de fonduri. Cert este că intervențiile de îmbunătățire se fac 

întotdeauna după apariția unei probleme fiind defazate  

post-factum, prin urmare sunt inerent ineficiente. 
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Figura 7 
 

Diversificare – adăugarea unor noi mijloace de transport 

(tramvai, troleibuz, metrou ușor etc. ). 

Este o soluție foarte bună, cu condiția să nu se suprapună 

pe spațiile de transport deja existente. În această manieră metroul 

subteran a fluidizat remarcabil de bine transportul de călători în 

marile orașe, în ciuda costurilor financiare substanțiale.  

Atunci când se construiește la nivelul solului reapare 

vechea problemă a lipsei de spațiu pentru că nou-introdusele 

mijloace de transport preiau un aflux de călători, dar decupează 

bucăți importante din spațiul oricum aglomerat pentru propria cale 

de rulare (metroul ușor). 

 
Figura 8 
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Car sharing – folosirea intensivă a automobilelor deja 

existente.  

De curând, în Cluj-Napoca a apărut Get Pony și acesta este 

primul serviciu de Car Sharing din România, acesta a presupus o 

investiție inițială de 100.000 de euro și are o flotă de 50 de mașini, 

Volkswagen UP și Smart, care se pot închiria pentru deplasarea în 

oraș la prețul de un leu/minut. Programul a fost lansat la începutul 

lunii septembrie 2015 și are deja câteva sute de clujeni înscriși. 

Acest concept s-a extins cu rapiditate datorită tehnologiei 

și este implementat cu succes în alte orașe din lume, iar prima țară 

în care a fost pus în practică a fost Elveția. În principiu, o aplicație 

de pe smartphone îți arată cea mai apropiată mașină pe care o poți 

rezerva. Mergi la mașină, apoi o descui cu aplicația de pe mobil și 

o conduci oriunde în zona de acoperire din oraș. Odată ajuns la 

destinație poți lăsa autoturismul oriunde găsești un loc de parcare 

și taxarea este încheiată. Conform acționarilor companiei, în 2016, 

după Cluj-Napoca urmează ca afacerea să se multiplice și la 

Timișoara și, în cele din urmă, la București.
2
 

 
Figura 9 

                                                 
2 http://www.ziardecluj.ro/get-pony-primul-serviciu-car-sharing-din-romania-adus-la-

cluj-napoca-de-doi-publicitari 

http://www.ziardecluj.ro/get-pony-primul-serviciu-car-sharing-din-romania-adus-la-cluj-napoca-de-doi-publicitari
http://www.ziardecluj.ro/get-pony-primul-serviciu-car-sharing-din-romania-adus-la-cluj-napoca-de-doi-publicitari
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Taxi sharing – transformarea potențială a fiecărui șofer în 

taximetrist (aplicația Uber pentru tablete și smartphone-uri). 
 

 
Figura 10 

  

Uber este o companie americană care a dezvoltat o 

aplicație pentru tablete și smartphone-uri care le permite clienților 

să comande limuzine cu șofer sau taxiuri. Uber a lansat aplicația 

pentru iPhone în anul 2010, oferindu-le clienților posibilitatea de a 

închiria rapid limuzine cu șofer. Ulterior, pe fondul competiției cu 

jucători mai mici, compania le-a oferit clienților și posibilitatea de 

a comanda taxiuri sau mașini cu tarife mai mici decât limuzinele.
3
 

Telecommuting – remote work sau telework este un nou 

tip de muncă ce înseamnă în esență, munca de acasă și dispariția 

noțiunii de „loc de muncă”. 

                                                 
3
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Uber_%28companie%29 
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Figura 11 

  

Transformarea tehnologică extrem de rapidă a societății 

umane aduce soluții greu de imaginat cu numai câțiva ani în urmă. 

Telecommuting este un termen inventat în anul 1973
4
 și aduce în 

discuție însăși necesitatea de a părăsi domiciliul. Deplasarea prin 

oraș este un fapt ce poate fi evitat? Pentru că, dacă răspunsul la 

această întrebare va deveni afirmativ, într-un viitor apropiat… 

magia se va petrece.  

 

Figura 12 

                                                 
4
 https://en.wikipedia.org/wiki/Telecommuting 
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Din această nouă perspectivă, deodată, toate problemele 

inerente deplasărilor umane (costuri bănești și de timp, ritualuri 

sociale ce țin de interacțiunea umană, necesar de infrastructură, 

aglomerație, blocaje în trafic etc.) vor dispărea pur și simplu 

pentru că elementul lor central, deplasarea interorășenească, 

încetează să mai existe. 

Desigur că, fiind un concept nou, telecommuting-ul va 

necesita o anvelopă generoasă de timp pentru a se putea integra în 

cotidianul civilizației umane, dar premisele sunt încurajatoare. Ar 

putea fi acesta saltul mult așteptat în domeniul esențial al 

transporturilor, domeniu ce a însoțit evoluția umanității de la 

primele drumuri romane, celebrele „via”, până la superaglomeratele 

megalopolisuri de astăzi cu infrastructură costisitoare și 

complicată? Posibil... 

În cele din urmă cel mai mare câștig nu ar fi cel financiar, 

ci, mult mai important, cel ecologic. Simpla posibilitate ca spațiile 

asfaltate să se transforme în spații verzi și grădini înfloritoare este 

așa de atractivă încât poate părea greu de acceptat la început de 

secol 21, dar ce poate fi mai persistent decât speranța?! 
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PERFORMANŢA SPORTIVĂ ŞI REFACEREA  

DUPĂ EFORT
1
 

 

SPORTING PERFORMANCE AND POST- 

EFFORT RECOVERY 
 

Comisar-şef de poliție dr. Doru GALAN 

Institutul de Studii pentru Ordine Publică 

 

The current level or sporting performances worldwide has 

reached incredible rates, the huge psycho-physical potential of the 

man being (re)demonstrated. That would not be possible without 

thorough studies on the relation between effort and recovery. The 

throbbing rhythm of modern life has not failed to pass by the 

sports either; the contests follow one after the another, being 

ingeniously scheduled in the course of time: cups, national 

championships, European, world championships, culminating in 

the Olympic Games and sports accepted and/or enshrined as 

European disciplines. 

Even though it makes a reference to the sporting activity, 

the issue tackled below is as actual and useful for the everyday 

person interested in the ‘movement’ phenomenon too. 

The increase of performance capacity would not be 

possible if, in parallel with the sporting training, one would not 

act properly via methods and means of recovery, restoration of the 

biological potential of the sportsperson. 
 

Rolul şi importanţa refacerii după efort 

Nivelul actual al performanţelor sportive pe plan mondial a 

ajuns la cote incredibile, (re)demonstrându-se imensul potenţial 

                                                 
1
 Adaptare după D., Galan., (2017), Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor – 

curs universitar. 
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psihofizic al omului. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără studii 

aprofundate despre relaţia efort-refacere. Ritmul trepidant al vieţii 

moderne nu a ocolit nici mişcarea sportivă; competiţiile se succed 

una după alta, programate ingenios în decursul curgerii timpului: 

cupe, campionate naţionale, campionate europene, mondiale, 

culminând cu Jocurile Olimpice în sporturile acceptate şi/sau 

consacrate ca discipline olimpice. 

Chiar dacă face trimitere spre activitatea sportivă, 

problematica tratată mai jos este la fel de actuală şi utilă şi pentru 

omul cotidian interesat de fenomenul „mişcare”. 

Creşterea capacităţii de performanţă nu ar fi posibilă dacă, 

în paralel cu creşterea exigenţelor antrenamentului sportiv, nu s-ar 

acţiona corespunzător prin metode şi măsuri de refacere, de 

restabilire a potenţialului biologic al sportivului.  

Refacerea dirijată completează, compensează, accelerează 

refacerea naturală a organismului care are loc într-o anumită 

succesiune:  

– indicatorii vegetativi (cardiovasculari, respiratori) revin 

în minute; 

– indicatorii metabolici revin în ore; 

– indicatorii neuro-hormonali, enzimatici etc., revin în zile 

(1-3)
2
. 

Refacerea se adresează unor organisme sănătoase, afectate 

de efortul sportiv şi se efectuează după un antrenament, după o zi 

de efort sportiv, după un ciclu săptămânal sau etapă, după un an 

sportiv sau un ciclu olimpic, selectându-se acele mijloace care pot 

acţiona eficient şi rapid asupra substraturilor fiziologice stresate de 

efortul din antrenamente sau competiţii. Sublinierea anterioară 

                                                 
2
 I. Drăgan, Medicina sportivă aplicată, Editura Editis, Bucureşti, 1994. 
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denotă faptul că sarcinile de antrenament şi refacerea sunt strâns 

legate, influenţându-se reciproc (J. Weineck, 1995). 

I. Drăgan, citat de C. Bota, 2000, defineşte refacerea ca 

parte componentă a antrenamentului care reuneşte ansamblul 

mijloacelor naturale sau artificiale, utilizate în scopul accelerării 

proceselor de reechilibrare a homeostaziei organismului. 

Influenţa sarcinilor de antrenament şi a celor 

competiţionale asupra organismului sportivului, impune împărţirea 

măsurilor de refacere în două grupe: 

– măsuri active de refacere; 

– măsuri pasive de refacere. 

 

Refacerea activă după efort 

Prin refacere activă se înţeleg toate măsurile aplicate 

imediat după efort, care duc, în mod activ, la cea mai rapidă şi 

completă refacere
3
. Refacerea activă are  scopul de a menţine 

starea de antrenament la cote înalte care să permită atingerea 

performanţelor sportive fără întreruperi, rod al unei planificări 

corespunzătoare a activităţilor sportive specifice. Recuperarea 

activă rapidă permite efectuarea mai multor antrenamente pe zi, şi, 

evident, creşterea nivelului de performanţă. 

Măsurile active de recuperare post-efort pot fi: 

 alergare uşoară; 

 antrenament uşor de înot, de canotaj sau bicicletă; 

 gimnastică cu exerciţii de stretching; 

 jocuri de mişcare, eventual cu temă; 

 jocuri sportive etc. 

                                                 
3
 J. Weineck, 1995, Bucureşti, MTS – CCPS, Biologia sportului, vol. II. 
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Recuperarea activă duce la eliminarea mai rapidă a 

metaboliţilor oboselii (adrenalina, noradrenalina), asigurându-se 

astfel un proces de refacere mai rapid şi mai intens. 

Măsurile de recuperare activă trebuie să aibă în vedere 

respectarea anumitor reguli, precum: 

 Să intervină după eforturi medii spre maximale (70% 

din capacitatea de performnţă, intensitatea FC aproximativ  

120-140 bătăi pe minut); 

 Să nu depăşească o durată de 40-45 de minute, altfel ar 

duce la suprasolicitarea sistemului cardio-vascular; 

 Să nu fie folosite în cazul solicitărilor maximale, de 

exemplu, antrenamente maximale sau competiţii, întrucât duc la o 

epuizare suplimentară a rezervelor de energie; 

 Să se recurgă la regenerarea psihică după solicitări 

psihice importante, prin măsuri active, precum: exerciţii de 

relaxare, mobilitate, abaterea atenţiei spre activităţi 

relaxante/distractive etc.; 

 Să se modifice activitatea sportivă după activităţi 

emoţionale şi/sau solicitări intelectuale grele, ceea ce va avea ca 

efect accelerarea procesului de refacere. 

 

Metode şi tehnici de relaxare 

Explozia informaţională care ne înconjoară sub toate 

formele şi din/pentru toate domeniile, dacă nu este filtrată 

corespunzător prin prisma raţiunii noastre, ne bulversează, ne 

agasează sau ne poate provoca anumite stări de disconfort, iar 

acest fenomen informaţional scăpat de sub control, poate duce la 

apariţia unor confuzii. Dacă nu aveţi un psihic bun, nu puteţi avea 

rezultate eficiente în niciun domeniu existenţial.  

Dar, oricât vom filozofa, nimic remarcabil din acest 

Univers nu se poate crea, fără ştiinţă şi un psihic puternic. Aceste 

două cerinţe se obţin prin învăţare şi prin relaxare dirijată.  



146 

 

Iată de ce considerăm necesar să facem câteva recomandări 

legate de diferite metode şi tehnici de relaxare. 

Metode de relaxare bazate pe respiraţie 

Oricâtă ştiinţă şi forţă psihofizică am avea, dacă suntem 

agitaţi, nu vom putea avea efecte benefice într-o anumită situaţie. 

Fără a intra în noţiuni despre fiziologia aparatului respirator, vom 

reţine că o respiraţie destinsă, lentă, silenţioasă şi regulată, precum 

a unui nou-născut, asigură o modalitate ideală de a accepta viaţa 

aşa cum este, cu bune şi cu rele. Legendarul Lao Zi
4
  le cerea acum 

2400 de ani discipolilor săi să se concentreze asupra respiraţiei 

până ajung la „naturaleţea unui nou-născut”. 

O creştere a tonusului muscular antrenează instantaneu o 

mărire a debitului respirator. Această relaţie funcţionează în dublu 

sens: o mărire a debitului respirator va antrena în replică o creştere 

a tonusului muscular. Acesta este şi motivul pentru care sportivii 

autentici, la antrenamentele de încălzire, efectuează serii de 

respiraţii scurte şi rapide, pentru a-şi activa şi tonifia întregul 

organism înaintea probei – contrar celor ce se spun, adeseori: cu 

cât respirăm mai mult, cu atât mai mult vor creşte şi emoţiile; cu 

cât respirăm mai puţin, cu atât mai mult ne vom calma!  

 

Respiraţia relaxantă 

Atunci când sunteţi stresat/ă de ceva anume, efectuaţi 

următoarele manevre: 

– prin intermediul unei expiraţii prelungite, goliţi plămânii 

de aerul sărac în oxigen, făcând astfel loc aerului proaspăt;  

una-două respiraţii profunde (inspiraţie şi expiraţie adâncă) sunt 

                                                 
4
 General, filozof şi strateg chinez, renumit pentru lucrările sale lăsate 

posterităţii. 
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suficiente. Simultan relaxaţi-vă muşchii trenului superior (în 

special cei ai umerilor); 

– diminuaţi-vă apoi progresiv amplitudinea respiraţiilor, 

până ce veţi ajunge să nu mai folosiţi decât partea de jos a 

plămânilor, de la nivelul abdomenului, lăsând astfel în repaus 

muşchii toracici
5
. Această respiraţie abdominală, lentă şi regulată, 

dezvoltă manevrele vagale, care au ca efect o calmare 

semnificativă a ritmului cardiac şi a pulsului.  

 

Respiraţia regeneratoare 

Dacă vreţi să aveţi rezultate corespunzătoare pentru acest 

tip de respiraţie, trebuie să lucraţi cu imaginaţia şi să vă folosiţi 

puterea de autosugestie. 

 Începeţi prin a vă gândi la faptul că aerul pe care îl 

respiraţi este încărcat cu oxigen – benefic pentru organism, şi că 

aerul pe care îl expiraţi elimină simultan şi toxinele din corp. 

 Mergeţi mai departe cu imaginaţia şi, atunci când 

inspiraţi, imaginaţi-vă că inspiraţi calm, frumuseţe, echilibru, 

detaşare, stabilitate etc., aidoma parfumului florilor de tei care ne 

înconjoară din toate părţile la începutul verii; 

 Din contră, ceea ce expiraţi este nociv pentru 

dumneavoastră: nervozitate, tensiune, durere, resentimente, 

lăcomie etc. 

 Repetaţi acest exerciţiu – punând accentul pe o expiraţie 

mai lungă – de 3-5 ori, sau până când simţiţi o uşoară senzaţie de 

ameţeală.  

                                                 
5
 Adaptare (şi) după C., Cungi & S., Limousin, (2004), Metode şi tehnici de 

relaxare. 
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Pe măsură ce se instalează starea de calm, fiecare respiraţie 

vă va aduce o senzaţie de regenerare. 

Relaxarea respiratorie favorizează atât încetinirea, cât şi 

schimburile pulmonare, pe care le face mai eficiente. Practicarea 

cu regularitate a exerciţiilor vă permite: 

– să ştiţi să vă relaxaţi rapid dacă este cazul; 

– să vă formaţi un reflex de relaxare la fiecare respiraţie; 

– să aveţi un repaus mai eficient, cu ajutorul unei respiraţii 

profunde. 

 

Metoda alternanţei contracţii-decontracţii 

Trebuie subliniat de la început că nu există „relaxare” fără 

destindere musculară şi orice metodă de relaxare trebuie să 

provoace direct sau indirect, această destindere. „Relaxare” nu 

înseamnă suprimarea totală a tensiunilor musculare, ci controlarea 

lor mai bine. 

Fără a aprofunda prea mult acest aspect, vom trata concis 

una din cele mai eficiente metode de destindere musculară: 

Metoda alternanţei contracţii-decontracţii,  cunoscută şi ca  

Metoda Jacobson, pusă la punct în 1938. Aceasta se desfăşoară în 

trei etape: 

1. Concentrare asupra grupei de muşchi pe care dorim  

să o relaxăm (de exemplu, muşchii unui membru superior), 

conştientizând gradul de tensiune atunci când încordăm grupa 

musculară respectivă; 

2. Contracţie moderată, pe inspiraţie, conştientizând clar 

tensiunea, fără a forţa, pentru a scăpa de jenă sau durere; 

3. Relaxare completă a grupei musculare respective, 

expirând lent. Trebuie conştientizat contrastul dintre senzaţiile 

succesive de tensiune şi destindere. 
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Începând cu executarea exerciţiului de două-trei ori pentru 

fiecare grupă musculară, după câteva săptămâni, veţi fi capabili să 

aplicaţi exerciţiul o singură dată pe întreg ansamblul corpului, pe 

care l-aţi destins profund, printr-una sau două respiraţii. 

 

Antrenamentul autogen 

Creat la începutul anilor 1930, de către psihiatrul german  

J. H. Scultz, antrenamentul autogen are ca principal mod de 

realizare inducerea stării de relaxare prin autosugestie, de unde şi 

denumirea de „autogen”. Considerăm  că este unul din cele mai 

eficiente exerciţii de relaxare şi montaj psihologic, pe care l-am 

folosit cu foarte mult succes în antrenamentele de arte marţiale  

pre- sau postcompetiţionale.  

Ca principal mod de desfăşurare, antrenamentul autogen se 

realizează prin repetarea dintr-o poziţie relaxată, de regulă întins la 

orizontală, a unor comenzi verbale care îi cer corpului să se 

relaxeze, controlând respiraţia, presiunea arterială, bătăile inimii şi 

temperatura corporală, inducând o senzaţie de relaxare, căldură şi 

greutate corporală. 

În prima fază a învăţării, 3-6 luni, antrenamentul autogen  

se desfăşoară cu asistenţă din partea unui specialist (antrenor, 

kinetoterapeut, psiholog), apoi se poate/trebuie!, să se desfăşoare 

sub comandă individuală.  

Modul de execuţie este simplu şi se compune din şase 

exerciţii care se vor executa fără grabă, într-un mediu liniştit, 

agreabil, fără constrângeri materiale (haine incomode, curea, 

ochelari etc.), după următoarea grilă de comenzi: 

Sunt complet calm...  

1. Braţul meu drept este foarte greu (se repetă de şase ori); 

Sunt complet calm...  
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2. Braţul meu stâng este foarte greu (se repetă de şase ori); 

Sunt complet calm...  

3. Inima îmi bate calm şi regulat (se repetă de şase ori); Sunt 

complet calm...  

4. Respiraţia mea este calmă şi regulată (se repetă de şase 

ori); Sunt complet calm...  

5. Am o senzaţie de caldură în abdomen (se repetă de şase 

ori); Sunt complet calm...  

6. Am o senzaţie plăcută de răcoare în frunte (se repetă de 

şase ori); Sunt complet calm... 

Ca recomandări suplimentare vom reţine că exerciţiul 

trebuie desfăşurat cu sinceritate, formulele indicate se pot repeta 

de 10-30 ori, până la inducerea senzaţiei dorite, cu un ton calm, 

dar ferm. Când se doreşte revenire, se spune: „Braţele sunt ferme, 

respiraţia este profundă, ochii se deschid". Se întind şi flexează  

braţele viguros, se respiră adânc şi se deschid ochii. 

Deschiderea ochilor înainte atrage anularea efectelor 

relaxării; dacă se adoarme, nu este nicio problemă! Pur şi simplu, 

nu se vor mai repeta comenzile de mai sus. 

 

Refacerea pasivă după efort 

Măsurile pasive de refacere sunt necesare după eforturi 

epuizante. Dintre cele mai accesibile şi eficiente astfel de metode 

vom analiza succint somnul, masajul şi sauna. 

 

Importanţa somnului pentru refacere 

Practic, este înscrisă în bagajul genetic al individului 

importanţa somnului în procesul de refacere a capacităţilor 

funcţionale. În timpul somnului, la nivelul scoarţei cerebrale se 



151 

 

instalează o inhibiţie de protecţie care provoacă regenerarea 

celulelor cerebrale, îndeosebi după solicitări epuizante. 

Lipsa prelungită de somn, după Ehrenstein, 1972, citat de 

Weineck, 1994, duce la diminuarea tonusului muscular, dificultăţi 

de concentrare, diminuarea performanţelor psihomotrice şi 

irascibilitate. În timpul somnului se relaxează muşchii posturali, 

dar şi cei stabilizatori. În timpul somnului profund, se elimină atât 

oboseala fizică, cât şi cea psihică, majoritatea specialiştilor 

recomandând între 7 şi 9 ore de somn pentru „încărcarea 

bateriilor”. Dincolo de diminuarea performanţelor psihofizice, 

durata şi calitatea somnului, mai ales la sportivi sau persoane care 

desfăşoară un intens efort fizic, pot duce la diminuarea masei 

musculare, creşterea tensiunii arteriale, slăbirea sistemului 

imunitar etc. 

În fine, câteva strategii de îmbunătăţire a somnului 

considerăm că sunt binevenite. 

În timpul zilei: 

–  reducerea sau controlul stresului (prin diferite metode: 

respiraţii profunde, relaxarea musculară, meditaţie etc.); 

–  plimbări prin natură (contribuie la secreţia de melatonină 

– hormonul care induce starea de somn, mai ales spre seară); 

–  desfăşurarea antrenamentului la ore convenabile: în 

timpul dimineţii sau seara, dar la ore cât mai mici;  

–  abordarea unui program cât mai activ. 

În timpul nopţii: 

–  stabilirea unui orar constant de culcare; 

–  efectuarea unei băi calde, care va avea efect liniştitor; 

–  temperatura camerei de odihnă constantă: nici 

călduroasă, nici friguroasă; 

–  linişte totală în camera de somn; 
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–  salteaua/patul să fie confortabil: nici foarte moale, nici 

rigid; 

–  se va evita expunerea la lumină (calculator, TV. etc.), 

înainte cu câteva ore de culcare; 

–  efectuarea unei lecturi relaxante înainte de somn etc. 

 

Masajul şi performanţa sportivă 

Utilizarea masajului reprezintă o măsură suplimentară a 

creşterii capacităţii de performanţă sportivă sau cotidiană. 

Principalele tehnici ale masajului clasic, netezirea/efleurajul, 

frământatul/petrisajul, scuturările şi vibraţiile – superficiale sau 

profunde, unii specialişti ai fiziologiei sportive eliminând 

fricţiunile şi tapotamentul/baterea, duc la o serie de efecte 

benefice, precum: 

–  excitarea terminaţiilor nervoase senzitive din piele, cu rol 

de relaxare şi calmare locală şi centrală; 

–  sprijinirea returului venos limfatic spre inimă; 

–  dilatarea vaselor sanguine periferice cu creşterea 

debitului sanguin; 

–  ameliorarea capacităţilor de performanţă, prin contracţii 

musculare mai rapide şi mai puternice, datorită alunecării 

muşchiului în mediul său, acţiune realizată prin petrisaj; 

–  relaxarea muşchiului, prin scuturări şi vibraţii etc. 

Desfăşurat pe/în perioada antrenamentului sportiv, 

antrenamentului precompetiţional sau competiţional, un masaj de 

5 minute echivalează cu o pauză pasivă de 20 de minute. 

Având în vedere acest lucru, vom deosebi: 

 Masajul de antrenament, cu rol de liniştire a 

musculaturii contractate – contribuind astfel la procesele de 

refacere – şi accelerare transportului produşilor metabolismului, 



153 

 

masaj care trebuie să se realizeze la 2-6 ore după antrenament şi să 

fie întrerupt cu 1-2 zile înainte de competiţie; 

 Masajul de pregătire, efectuat după încălzire şi imediat 

înaintea concursului, fiind scurt şi axat pe manevre de netezire şi 

frământat – pentru a linişti sportivul; 

 Masajul între probe, efectuat în ideea vascularizării mai 

ample a muşchiului în vederea ameliorării performanţei; 

 Masajul de accelerare a refacerii, cu eficacitate ridicată 

în cazul aplicării de apă caldă sau efectuarea unei saune, după o 

perioadă de odihnă a sportivului. 

Evident, masajul NU SE RECOMANDĂ în caz de 

traumatisme acute (întinderi/rupturi musculare), hematoame şi 

leziuni ce pot sângera, inflamaţii, afecţiuni cutanate etc. 

 

Sauna şi performanţa sportivă 

Sauna este o baie în două faze, în care alternează o 

încălzire şi o răcire. 

Temperatura optimă ar trebui să fie într 80-90
0
, iar 

umiditatea optimă între 10-15%. O şedinţă va presupune 1-3 şederi 

în saună, cu o durată de 8-12 minute fiecare – în funcţie de gradul 

de obişnuinţă şi toleranţă al fiecăruia, urmată(e) de 8-12 minute de 

şedere într-o încăpere cu aer proaspăt, apoi folosirea apei reci şi 

repaus 15 minute. Sintetizând, o serie de saună cuprinde: 

1. o fază de încălzire; 

2. o fază de răcire; 

3. o fază de repaus. 

Pentru persoanele antrenate/sportivi, sauna reprezintă o 

posibilitate de refacere mai rapidă a sistemelor solicitate, cu 

respectarea regulilor de bază: 

 15-30 minute repaus după efort înainte de saună; 1-2 ore 

după masă; spălarea corpului şi uscarea înainte de intrare în saună; 
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 Poziţie relaxată în camera caldă; maxim 8-10 minute; 

 Exerciţii de întindere înainte de părăsirea saunei; 

 Şedere scurtă după ieşirea din saună; răcirea cu apă rece 

de la periferie (picioare) spre inimă;  

 Răcire repetată, încheiată cu baie caldă la picioare; 

 La sfârşitul băii, îmbrăcare începând cu picioarele, 

eventual odihnă întins 20-30 minute. 

Pentru persoanele neantrenate se recomandă adoptarea 

prudentă a saunei, cu scurtarea perioadelor de lucru. Pentru 

persoanele cu afecţiuni  cardiovasculare, respiratorii, boli 

inflamatorii, infecţii virale (răceli), boli infecţioase etc. NU SE 

RECOMANDĂ SAUNA! 

Alte mijloace de recuperare pot consta în: ionizare 

negativă, oxigenare naturală sau artificială, acupunctură, 

presopunctură, cura de curăţare la altitudini joase, medicamentaţie, 

mijloace dietetice etc. 
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