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PERICOLE ŞI AMENINŢĂRI LA ADRESA
INFRASTRUCTURILOR CRITICE
Subcomisar de poliție Roxana-Dumitrița PETRESCU
Centrul Operațional, Inspectoratul General al Poliției Române

1. Contextul general
Existenţa societăţii noastre depinde de asigurarea
securităţii unei largi game de produse, servicii şi funcţii. De
aceea, protecţia instituţiilor care furnizează servicii vitale este o
responsabilitate-cheie a securităţii statului.
Istoria
recentă
a
arătat
că,
într-adevăr,
disfuncţionalităţile în procesele critice pot avea un impact
major, atât social, cât şi economic.
Pagube semnificative se pot produce din cauza unor
evenimente naturale, defecţiuni tehnice sau erori umane, acte
teroriste internaţionale sau de altă natură criminală şi a
războiului. Ameninţarea pe care o reprezintă terorismul
internaţional şi creşterea numărului dezastrelor naturale
reprezintă o mare provocare pentru protecţia unor astfel de
infrastructuri. Tehnologia informaţiilor, care se regăseşte în
toate domeniile sociale şi activităţile economice, aduce cu sine
noi vulnerabilităţi.1
Dintre principalele tendinţe majore care influenţează
profund construcţia noului echilibru internaţional al securităţii,
amintim: accelerarea proceselor de integrare economică şi
1

„Protecting Critical Infrastructures Risk and Crises Management – A
Guide for Companies and Government Authorities”, www.bmi.bund.de
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financiar-bancară la nivel regional; persistenţa tendinţelor de
divizare statală şi apariţia unor entităţi regionale sau de nişă
(uneori cu statut nestatal) care intervin pentru a obţine o poziţie
mai avantajoasă în această configuraţie nouă de securitate, faţă
de cea pe care o posedă în prezent.
În cadrul actualei expansiuni tehnologice şi economicofinanciare a capitalismului occidental, niciun stat nu poate să se
izoleze sau să rămână neutru. În acest context, formele de
manifestare a tendinţelor majore generează oportunităţi, dar şi
pericole şi ameninţări noi.
2. Definiţii
Noţiunile de pericol şi ameninţare cunosc diferite
abordări, în funcţie de teoria sau doctrina pe care o reprezintă,
fără a identifica un reper de raţionalitate care să servească drept
criteriu universal.2
Exceptând nivelul academic, identificarea semnificaţiei
semantice a acestor conţinuturi este corelată la tipicul situaţiilor
la care se raportează acestea.3
Ameninţare4 – un potenţial eveniment cauzator de
daune fizice, fenomen sau activitate cu caracter intenţionat.
Ameninţări5 – reprezintă capacităţi, strategii, intenţii,
planuri ce potenţează un pericol la adresa infrastructurilor
critice, materializate prin atitudini, gesturi, acte, fapte ce
creează stări de dezechilibru ori instabilitate şi generează stări
de pericol, cu impact asupra securităţii naţionale;
2

Consideraţii privind protecţia infrastructurii critice, Radu Andriciuc,
Editura Ministerului Administrației şi Internelor, 2009.
3
idem 1.
4
Document de lucru al Comisiei Europene – Evaluarea Riscului şi
Conturarea Liniilor Directoare pentru Managementul Dezastrelor.
5
Protecting Critical Infrastructure in EU 2010, CEPS Task Force Report.
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sau: un eveniment actual sau potenţial care poate fi
răuvoitor sau accidental şi care poate compromite
funcţionarea sau integritatea unui obiectiv (asset).
Ameninţare IT6 – orice situaţie sau eveniment
potenţial care poate distruge un sistem de informaţii printr-un
acces neautorizat, sau prin distrugere, dezvăluire de date,
modificare de date sau anulare a serviciilor.
Pericol7 – impact negativ asupra persoanelor,
proprietăţilor şi/sau asupra mediului cauzat de ameninţări.
Principalele documente la care se face raportare în
definirea termenilor de „ameninţări” şi „stări de pericol”,
sunt:
 Doctrina naţională a informaţiilor pentru securitate,
conform căreia:
Ameninţările reprezintă capacităţi, strategii, intenţii,
planuri ce potenţează un pericol la adresa infrastructurilor
critice, materializate prin atitudini, gesturi, acte, fapte care
creează stări de dezechilibru ori instabilitate şi generează stări
de pericol, cu impact asupra securităţii naţionale.
 Dicţionarul explicativ al limbii române, Editura Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 1998, conform căruia:
Ameninţarea reprezintă „o situaţie, întâmplare sau
primejdie care pune sau poate pune în pericol existenţa,
integritatea cuiva sau a ceva.”
 Critical Infrastructure Protection Concept Document,
EAPC(CPC)W(2003)3:
Ameninţarea reprezintă „orice eveniment care are
potenţialul de a provoca avarierea sau distrugerea
infrastructurii critice.”
6

Linii directoare pentru aplicarea Directivei Consiliului privind
identificarea şi desemnarea Infrastructurilor Critice Europene, precum şi
evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora.
7
Protecting Critical Infrastructures Risk and Crises Management –
A Guide for Companies and Government Authorities, www.bmi.bund.de
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 COUNCIL DIRECTIVE 2008/114/EC of December 8,
2008 on the identification and designation of European
critical infrastructures and the assessment of the need to
improve their protection:
Ameninţările reprezintă orice circumstanţă sau
eveniment având potenţialul de a avaria sau distruge
infrastructura critică sau orice element al acesteia.
Legea securităţii naţionale a României
Ameninţările reprezintă „materializarea ori exprimarea
intenţiei de materializare, deliberată sau accidentală, a unui
risc la adresa securităţii naţionale a României”.
Pe de altă parte, stările de pericol pot fi definite ca
„situaţii sau întâmplări care pot pune în primejdie sau pot
ameninţa existenţa ori integritatea infrastructurilor critice”.
Există un spaţiu tipologic diversificat al pericolelor şi
ameninţărilor referitoare la infrastructura critică, datorat
multitudinii de criterii ce pot fi luate în calcul.
La nivelul Uniunii Europene, dificultatea de a
recomanda o clasificare unitară a pericolelor şi ameninţărilor
comune derivă din existenţa unei multitudini de trăsături
specifice la nivelele naţionale8, fapt care a determinat o
modalitate de abordare diferită, prin recomandarea definirii
unor direcţii de clasificare care să cuprindă:
– toate ameninţările;
– toate ameninţările, dar cu prioritate cele legate
direct sau indirect de ameninţarea teroristă;
– doar terorismul şi ameninţările indirecte generate de
acesta.
În timp, pe măsură ce studiile în domeniul protecţiei
infrastructurii critice s-au dezvoltat, în legislaţia naţională şi
8

Carta verde privind
infrastructurilor critice.

Programul
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european

pentru

protecţia

internaţională specifică s-a trecut la enumerarea directă a
tipurilor fundamentale de pericole şi ameninţări asupra
infrastructurii critice.
În acest context, valabilitatea ipotezei conform căreia,
plecând de la aceste tipologii, la nivelul întregii infrastructuri
critice, identificarea pericolelor şi ameninţărilor devine mult
mai concretă în aspectele sale acţionale.
În funcţie de efectul asupra infrastructurii, ameninţările
pot fi clasificate, de regulă, în şase categorii:
1. Daune fizice:
– incendiu;
– inundaţie;
– poluare, praf, coroziune.
2. Eşecul utilităţilor:
– avarii sau întreruperi ale reţelei de alimentare cu
energie electrică;
– avarii sau întreruperi ale reţelei de comunicaţii;
– avarii sau întreruperi ale rețelelor de utilităţi;
– avarii sau întreruperi ale serviciilor contractate.
3. Compromiterea informaţiilor:
– interceptarea emisiilor compromiţătoare;
– interceptarea informaţiilor/spionaj;
– ascultarea neautorizată;
– furtul/pierderea dispozitivelor, mediilor de stocare şi
documentelor;
– divulgarea de informaţii sensibile/clasificate;
– informaţii/produse din surse nesigure/neverificate;
– manipularea defectuoasă a informaţiilor;
– distrugerea echipamentelor sau mediilor de stocare;
– pierderea datelor;
– pierderea integrităţii informaţiilor sensibile/clasificate.
9

4. Eşecuri tehnice:
– defectarea/avarii ale echipamentelor ori sistemelor;
– vulnerabilităţi ale softurilor sau erori.
5. Acţiuni neautorizate:
– accesul neautorizat la sistemele informatice;
– utilizarea neautorizată sau administrarea defectuoasă
dispozitivelor şi sistemelor;
– accesul neautorizat în cadrul incintelor;
– atacuri;
– constrângere, şantaj sau corupţie;
– furtul de identitate;
– tehnici de inginerie socială;
– malware;
– sabotaj;
– terorism.
6. Compromiterea funcţiilor:
– atacuri DoS;
– atacuri de tip „replay” şi „intermediar”.
În materia protecţiei infrastructurilor critice, efortul
statului şi al societăţii trebuie direcţionat, în principal, pe două
mari categorii de ameninţări: cea teroristă şi cea generată de
dezastre/calamităţi naturale, care au un impact tot mai mare
asupra infrastructurii considerate critică.
În România, primele etape în vederea configurării unui
cadru legal normativ coerent destinat reglementării protecţiei
infrastructurii critice, au fost parcurse odată cu adoptarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 18/2011 şi Legea nr. 344/2015 şi a
Hotărârii Guvernului nr. 1.110/2010.
În baza acestora, a fost creat Grupul de lucru
interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice,
organism ce asigură cadrul de cooperare interinstituţională
necesar elaborării proiectelor naţionale indispensabile
dezvoltării unei abordări integrate şi fundamentate a protecţiei
10

infrastructurilor critice şi s-au elaborat celelalte acte normative
subsecvente.
Din punct de vedere etiologic, conturarea cadrului
pericolelor şi ameninţărilor la adresa infrastructurii critice se
bazează pe constatarea, confirmată de cazuistica din ultimul
deceniu, potrivit căreia atacurile asupra infrastructurii critice nu
aparţin clar unei anumite zone topologice, ci tuturor acestora.
Situaţia ameninţărilor la adresa infrastructurilor critice
s-a schimbat constant în ultimii ani. Sunt indicii că
ameninţările cauzate de incidente naturale sau de activităţi
criminale şi teroriste sunt în creştere, aducând noi provocări
pentru societate. Totodată, s-a schimbat şi situaţia
vulnerabilităţilor. Majoritatea infrastructurilor, astăzi, sunt
interdependente într-un fel sau altul. Defecţiunile într-un
domeniu se pot multiplica în alte locaţii, ramuri sau sectoare,
cu un impact ce depăşeşte cu mult zona afectată inițial.
Ameninţările la adresa infrastructurilor critice sunt
dintre cele mai variate, mai ales în actualul context sociopolitic şi economic în permanentă evoluţie, astfel că o sinteză
exhaustivă a acestora este un obiectiv intangibil.
Natura, motivaţia sursei, ori modul în care poate afecta
infrastructura critică sunt criterii viabile pentru a clasifica
ameninţările. În acest context, este semnificativ de menţionat,
impactul grav pe care speculaţiile financiare pot să-l aibă
asupra sectorului financiar-bancar al infrastructurii critice, cu
precădere asupra subsectorului care asigură lichidităţile
necesare efectuării plăţilor.
3. Forme specifice de manifestare a pericolelor şi
ameninţărilor
Cercetarea tipologiei pericolelor şi ameninţărilor asupra
elementelor infrastructurii critice constituie demersul firesc şi
necesar pentru studierea formelor specifice de manifestare a
acestora.
11

În condiţiile în care societatea umană îşi redefineşte
constant propriul cadru de existenţă, acest proces determină şi
evoluţia continuă a configuraţiei pericolelor şi ameninţărilor la
adresa sa.
Importanţa acestui aspect al problemei a fost surprinsă,
la modul cel mai elocvent, în raportul din octombrie 1997 al
Comisiei prezidenţiale pentru protecţia infrastructurii critice
americane, care concluziona, referitor la modalităţile noi de
manifestare a primejdiilor, următoarele: „Nu este surprinzător
că infrastructurile au devenit ţinte atractive pentru acei care
doresc să ne producă distrugeri. Cel puţin în spaţiul cibernetic,
graniţele naţionale nu mai sunt relevante”.
Din punct de vedere operaţional, modul de manifestare
a unui pericol sau a unei ameninţări depinde, în reperele sale
fundamentale, de următorii factori:
– natura pericolului sau ameninţării;
– sursa pericolului sau ameninţării;
– probabilitatea de producere;
– intensitatea de manifestare.
Complexitatea intrinsecă a factorilor menţionaţi face ca
determinarea punctului extrem, în care efectele ameninţărilor,
de orice natură ar fi ele, se transformă, în mod legitim, într-o
chestiune de securitate naţională, să fie extrem de dificil de
stabilit, constituind o chestiune de decizie politică, economică
şi socială în cel mai înalt grad, necesitând a fi tratată cu
precauţie mărită.
Analog, se consideră că, alături de factorii enumeraţi
mai sus, trebuie luată în considerare şi latura psihologică a
problematicii aflate în discuţie.
O astfel de abordare ne permite o fixare mai exactă a
formelor specifice de manifestare a pericolelor şi ameninţărilor
asupra infrastructurii critice, bazându-ne pe faptul că sursele şi
ţintele acestora sunt mai bine puse în evidenţă, pe măsură ce
intensitatea şi magnitudinea lor creşte.
Una din metodele cele mai uzitate în prezent, datorită
eficienţei şi simplităţii sale relative pentru determinarea mai
exactă a formelor de manifestare pe care le îmbracă diferitele
12

tipuri de pericole şi ameninţări la adresa infrastructurii critice,
o reprezintă elaborarea unor scenarii pentru fiecare pericol şi
ameninţare specifică.
Din aceeaşi perspectivă, determinarea formelor
particulare de manifestare a pericolelor şi ameninţărilor
este esenţială în alegerea măsurilor de monitorizare, înştiinţare,
alarmare şi pregătire corespunzătoare.
4. Concluzii
Identificarea direcţiilor care vor marca evoluţia
pericolelor şi ameninţărilor asupra infrastructurii critice nu
poate fi făcută în afara cadrului definit de fenomenele globale
care caracterizează evoluţia, prezentă şi viitoare, a umanităţii.
În mod obiectiv, a privi aspectele fundamentale care
trasează cadrul viitor al problematicii protecţiei infrastructurii
critice în afara transformărilor actuale sau de perspectivă a
mediului economic, social, politic şi informaţional în care
operează, ar reprezenta un reducţionism lipsit de eficienţă.
Corolar al ideii consacrate conform căreia contradicţia
dintre cele două moduri de a considera globalizarea ca un
fenomen benefic sau ca o ameninţare se acutizează, iar
principalele aspecte care o definesc (liberalizarea pieţelor de
capital, folosirea sistemelor informatice on-line în comerţ,
societatea de consum, externalizarea unor activităţi ale
corporaţiilor şi extinderea privatizării), vor cunoaşte o
dinamică din ce în ce mai accentuată.
Pornind de la constatarea că orice element al
infrastructurii critice are cel puţin trei componente de bază –
componenta interioară, componenta exterioară şi componenta
de interfaţă – se apreciază că dinamica, transformările şi
mutaţiile acestora vor depinde de modalitatea de manifestare a
unei serii de factori specifici, cum ar fi:
– evoluţiile de natură tehnologică pentru sectorul de
infrastructură din care face parte;
13

– gradul de integralitate, flexibilitate şi adaptabilitate a
procesului pe care îl deserveşte;
– evoluţia de perspectivă a condiţiilor care definesc mediul în
care operează.
Din această perspectivă, se apreciază că evoluţia
pericolelor şi ameninţărilor la adresa infrastructurilor critice va
fi condiţionată, în viitor, de starea a cel puţin trei criterii:
– lipsa de mobilitate, din punct de vedere al locaţiei, pentru
majoritatea elementelor de infrastructură critică;
– lărgirea cadrului de manifestare a vulnerabilităţilor
elementelor infrastructurii critice;
– caracterul imprevizibil al riscurilor ce pot afecta
infrastructura critică.
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ETICA ŞI DEONTOLOGIA POLIŢIENEASCĂ
Comisar-şef de poliţie Ioan SCRIPCARIU
Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Introducere
Deontologia presupune un apel la instanţa morală şi se
invocă în cazul membrilor profesiunilor care, în virtutea
autorităţii pe care o au, pot neglija normele profesionale,
producând prin aceasta un prejudiciu fizic, psihic, moral,
social, material etc. unor persoane sau grupuri de persoane.
Integritatea se manifestă prin exercitarea profesiei cu
onestitate, bună-credinţă şi responsabilitate, prin respectarea
legii şi acţionarea în conformitate cu cerinţele profesiei, ori
prin respectarea şi contribuţia la obiectivele etice legitime ale
M.A.I.
Regulile de conduită sunt norme de comportament
care pot ajuta la interpretarea şi aplicarea principiilor de etică şi
deontologie, având rolul de a îndruma personalul M.A.I.
Conceptul de conduită profesională desemnează
totalitatea modalităţilor de acţiune utilizate de un funcţionar
public în activitate, şi modul în care se desfăşoară raporturile
sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la
nivel înalt a prestigiului instituţiei şi a funcţionarilor,
informarea publicului şi crearea unui climat de încredere şi
respect reciproc.
Orice organizaţie, indiferent de statutul juridic,
domeniul de activitate, numărul de membri şi obiectivele
propuse îşi formează o cultură organizaţională determinată
de
trăsăturile
de
personalitate
şi
caracteristicile
comportamentale ale liderilor, managerilor şi angajaţilor ei.
15

Sistemul de management se referă la eficientizarea
organizaţiei, astfel încât să fie atinse obiectivele.
Esenţa managementului o constituie obiectivul, atingerea
lui în mod performant. În acest sens, trebuie creat şi menţinut
un climat general de muncă favorabil atingerii idealului social
care justifică existenţa organizaţiei, astfel încât rezultatele
activităţilor desfăşurate, ale prestaţiilor şi serviciilor oferite să
fie în concordanţă cu aşteptările beneficiarilor. Pe de altă parte,
menţinerea la un nivel înalt a standardelor profesionale,
motivaţionale şi etice ale angajaţilor, presupune ca toţi să
beneficieze de un tratament corect şi să fie recompensaţi în
concordanţă cu munca depusă şi rezultatele obţinute.
Peter Drucker1 explică fenomenul astfel: „… după
câţiva ani de la înfiinţarea lor, majoritatea organizaţiilor pierd
din vedere rolul şi misiunea lor esenţiale şi ajung să se
concentreze pe a face lucrurile cum trebuie, pe eficienţă, în loc
de a face lucrurile care trebuie, pe eficacitate. Organizaţiile se
leagă de trecut, de practici trecute transformate în reguli
pentru viitor…”. Distincţia care se face între eficienţă şi
eficacitate stă la baza explicaţiilor lui Drucker. Eficacitatea ţine
de a face lucrurile care trebuie (în fond asta este menirea
obiectivelor), de a direcţiona, lucru care este apropriat de
conducere. Centrarea pe eficienţă este determinată de rutina de
zi cu zi, de politicile privind reducerea costurilor, de obţinerea
performanţelor. Complementaritatea management-conducere
este evidentă. După ce stabileşti direcţia de înaintare, rămâi
eficient.
Cultura organizaţională este în directă corelare cu
misiunea strategică a organizaţiei în societate, iar liderii şi
managerii au responsabilitatea de a o reprezenta şi dezvolta
orientându-şi colaboratorii şi subordonaţii spre realizarea
obiectivelor propuse.
1

Drucker, Peter, „Management: Tasks, Responsabillities, Practices”, New
York, Harper&Row, 1973.
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Cultura organizaţională se referă, în special, la:
– misiunea şi imaginea organizaţiei (mândria de a face
parte din organizaţie, dorinţa de a menţine un standard etic al
serviciilor, respectul opiniei publice, spirit inovator);
– vechimea în muncă şi autoritatea;
– importanţa diverselor posturi şi funcţii de conducere;
– modul în care sunt trataţi oamenii (respect pentru
drepturile individuale);
– stilul de conducere şi administrare;
– circulaţia informaţiilor şi gradul de accesibilitate al
acestora;
– posibilităţi de comunicare;
– procesele de luare a deciziilor;
– relaţiile interpersonale stabilite în organizaţie;
– modul de abordare a conflictelor;
– identificarea cu organizaţia.
Conducerea este un proces psihosocial de influenţare,
care se referă la o direcţionare, la stabilirea unui anumit traseu,
a drumului care trebuie parcurs, astfel încât eficienţa să nu mai
fie un simplu scop în sine; cu alte cuvinte, nu eficienţă de
dragul eficienţei, ci eficienţă pentru ceva corect şi concret.
Conducerea nu este o ştiinţă, nu are un domeniu clar definit, nu
are metodologie. Funcţia de conducere se referă la modul în
care subordonaţii sunt influenţaţi să se angajeze, să se implice
în muncă. Trecerea de la concepţia teoretică specifică
planificării şi organizării, la implementare, se face prin
conducere.
Procesul conducerii se vizualizează prin stilul de
conducere, maniera în care managerii influenţează. Idealul unui
stil de conducere este „să îi faci pe oameni să te urmeze atunci
când nu sunt obligaţi să o facă”2, iar românii au un proverb:
„Omul sfinţeşte locul”.
2

Maxwell, John, „Descoperă liderul din tine”, Editura Amaltea, Bucureşti,
2001.
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Spiritul de echipă poate însemna acea stare palpabilă
care reflectă dorinţa oamenilor de a gândi şi de a se comporta
armonizat în vederea realizării unui scop comun. Fără spirit de
echipă nu putem vorbi de leadership, pentru simplul fapt că în
procesul de realizare, de atingere a ţintei stabilite, liderul este
urmat de celelalte persoane, efectiv implicate şi devotate pentru
obţinerea rezultatelor scontate.
Sistemul de valori constituie elementul esenţial al
culturii organizaţiilor, el manifestându-se în legătură directă cu
principiile de etică şi vizează următoarele aspecte: respectarea
legii, conştientizarea datoriei faţă de comunitate, respectarea
standardelor etice, conştientizarea importanţei respectării
principiilor morale şi transpunerea lor în practică. Respectarea
acestor valori este determinantă pentru capacitatea individuală
a poliţistului de a influenţa întreaga imagine a Poliţiei.
Imaginea Poliţiei depinde, între altele, de regulamentele de
organizare şi funcţionare, de statut, reglementări interne,
obiceiuri sau cutume și mai ales de codul de conduită adoptat
şi de modul de implementare a acestuia.
1. Despre morală şi etică
Morala reprezintă „ansamblul normelor de convieţuire,
de comportare a oamenilor unii faţă de alţii şi faţă de
colectivitate şi a căror încălcare nu este sancţionată de lege, ci
de opinia publică”.
Morala constituie o parte considerabilă a vieţii noastre
şi se bazează pe distincţia dintre bine/rău, frumos/urât,
drept/nedrept, permis/nepermis etc. Ea exprimă ceea ce ar
trebui să facem sau să nu facem, dacă am fi, cum ar trebui să
fim oneşti, corecţi, drepţi, integri, imparţiali, raţionali,
binevoitori, oameni de bună-credinţă. Principala valoare prin
care se face aprecierea morală a faptelor individuale şi sociale
este binele şi opusul său, răul.
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Moralitatea este esenţială pentru individ; ea
direcţionează modul de viaţă al fiecăruia şi are o semnificativă
componentă emoţională, reprezentând un element de sprijin
pentru viaţa şi activitatea omului.
Etica este: „Ştiinţa care se ocupă cu studiul teoretic al
valorilor şi condiţiei umane din perspectiva principiilor morale
şi precizează rolul lor în viaţa socială; etica reprezintă
totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare unei
societăţi la un moment dat”.
Etica poate fi numită, deci, şi o ştiinţă a caracterelor,
întrucât fiecărei virtuţi îi corespunde un anumit caracter moral.
Virtutea este, după cum spunea Aristotel, un habitus lăudabil,
un fel de a se comporta, pe care omul îl dobândeşte prin
exerciţiu şi obişnuinţă şi, ca atare, este răspunzător pentru
faptele sale.
Depinde, deci, de noi, să fim buni sau răi, virtuoşi sau
păcătoşi. Noi avem libertatea să ne alegem şi să ne formăm
habitusul ţinând seama de scopul final spre care tinde omul şi
care este binele suprem numit fericire.
Caracterul – poate fi definit ca fiind schema de
organizare a profilului psihomoral, general al persoanei,
considerat prin prisma unor norme etice, valori etc. Caracterul
determină şi asigură concordanţa şi compatibilitatea conduitei
cu exigențele şi normele existente, promovate sau chiar impuse
la un moment dat de societate. În structura caracterului se pot
distinge trei grupe fundamentale de atitudini: atitudinea faţă de
sine, faţă de ceilalţi şi faţă de muncă.
Etica personală reprezintă morala, valorile şi
credinţele unui individ.
Etica personală poate fi influenţată pozitiv sau negativ,
atât prin educaţie şi pregătire, dar, mai ales prin experienţă, ori
prin presiunea celorlalţi membri ai grupului. Etica personală
(credinţa personală în ceea ce este bine şi ceea ce este rău,
drept sau nedrept) a poliţistului trebuie să fie în concordanţă cu
necesitatea legală, şi anume, dacă măsura luată într-o situaţie
concretă este sau a fost corectă şi responsabilă.
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Etica de grup reprezintă setul de credinţe despre ceea
ce este bine şi rău, just sau injust, morala şi îndatorirea care se
regăsesc la nivelul unui grup de persoane.
Revine managerilor obligaţia să monitorizeze şi să
îndrume atitudinile şi comportamentul eticii personale, eticii de
grup, mai ales că avem exemple/dovezi despre modul în care
etica de grup dubioasă a condus la discreditarea întregului corp
poliţienesc.
Atunci când este vorba de evaluarea valorilor morale
ale comportamentului unui individ în timpul exercitării
funcţiei, se recurge la etica deontologică sau etica
profesională, ceea ce presupune că un comportament este în
acord/congruent cu datoria, propria conştiinţă şi bunăvoinţă. Pe
de altă parte, exerciţiul profesional este o activitate socială, iar
scopul final este realizarea unei activităţi în beneficiul unei
colectivităţi şi al membrilor ei. Din acest motiv, etica
profesională este supusă, mai degrabă, moralei sociale decât
celei individuale, fără să ignorăm faptul că ultima este
reflectarea primei. Se poate afirma că există un element
subiectiv de evaluare morală a comportamentului profesional
care se bazează pe bunăvoinţa individului şi pe îndemnurile
propriei conștiințe. Elementul obiectiv este constituit din
normele care domină îndeplinirea datoriilor profesionale şi
individuale, norme anterior definite şi acceptate de către toţi
membrii unei comunităţi.
Etica poliţienească este reprezentată de regulile de
comportament pentru poliţişti, reguli sistematizate, definite în
mod clar şi universal acceptate de către poliţişti, pe care le
regăsim în Codul de etică şi deontologie al poliţistului, aprobat
prin Hotărârea de Guvern nr. 991 din 25.08.2005. Activităţile
şi comportamentul unui poliţist sau unei structuri
organizatorice (serviciu, birou, compartiment etc.) pot fi
comparate cu o balanţă care are pe un taler reglementările
legale, iar pe celălalt trebuinţele, nevoile, interesele şi
aspiraţiile poliţistului. Rezolvarea acestei ecuaţii constă în
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concordanţa dintre acţiunile întreprinse şi obligaţiile din fişa
postului, pe care şi le asumă conştient poliţistul.
Printre cele mai importante modalităţi folosite de şefi
pentru crearea şi cultivarea unui climat de muncă sănătos sunt
considerate a fi următoarele:
– promovarea unui caracter profund ştiinţific în
activitatea de comandă, bazat pe cunoaşterea legilor, a
prevederilor regulamentare, a altor acte normative care
reglementează conducerea şi execuţia activităţilor desfăşurate
în cadrul unităţii;
– imprimarea unui stil de muncă eficient, bazat pe
principialitate, sinceritate, respect faţă de om, corectitudine,
încredere, exigenţă, stimă, colaborare, spirit de dreptate,
exemplu personal de competenţă şi pregătire generală şi
profesională;
– educarea şi îndrumarea competentă a subordonaţilor,
încurajarea iniţiativei, repartizarea echilibrată a sarcinilor,
evitarea muncii în salturi, a tracasării, cu respectarea timpului
liber al subordonaţilor;
– rezolvarea la timp a cererilor subordonaţilor, în
limitele legale şi regulamentare, grija faţă de condiţiile de trai
pe care le au, față de condiţiile de muncă, sănătate, problemele
personale şi familiale etc.;
– conduita disciplinară, bazată pe o autoritate reală,
recunoscută în relaţiile cu şefii şi colegii.
Dat fiind caracterul special al activităţilor desfăşurate
de poliţişti, disciplina în rândul acestora se realizează prin:
– respectarea strictă a prevederilor legilor şi a actelor
normative specifice;
– exemplul personal în relaţiile de serviciu şi în
societate;
– aplicarea normelor deontologiei profesionale în
gestionarea resurselor umane;
– întărirea coeziunii în cadrul structurii organizatorice şi
afirmarea spiritului de echipă;
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– desfăşurarea permanentă şi organizată a activităţilor
educative;
– exigenţa faţă de sine şi faţă de subalterni;
– aplicarea cu discernământ a măsurilor stimulative şi a
celor coercitive.
2. Comportamentul etic şi legal al poliţistului este
garanția încrederii publice
Conform art. 1 din Legea nr. 218/2002 privind
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, „Poliţia este
instituţia specializată a statului care exercită atribuţii privind
apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
persoanei, proprietăţii private şi publice, prevenirea şi
descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii
publice, în condiţiile legii”.
Schimbările tot mai complexe şi mai accelerate din
lumea contemporană amplifică rolul Poliţiei. În acest sens,
profesionalizarea şi eficientizarea aparatului poliţienesc pune în
evidenţă importanţa managementului poliţienesc, respectiv
funcţiile de conducere, control şi execuţie. Profesionalizarea şi
eficientizarea execuţiei este cu atât mai actuală cu cât ea
răspunde procesului de compatibilizare a exerciţiului
poliţienesc român cu cel din statele europene.
Puterea şi autoritatea care sunt necesare pentru o
executare efectivă a responsabilităţilor operaţionale sunt
garantate prin dreptul naţional, prin legea naţională. Cu toate
acestea, reglementările sunt insuficiente prin ele însele. Ele nu
garantează practici legale şi nearbitrare pentru asigurarea
aplicării legii, ci oferă un cadru legal şi creează potenţialul
aplicării lui.
Misiunea poliţiştilor este mai mult arta de a înţelege
atât litera cât şi spiritul legii, precum şi circumstanţele
unice ale unei anumite probleme. Sarcinile pe care le au
poliţiştii trebuie să fie executate în concordanţă totală cu
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legea şi cu o folosire corectă şi rezonabilă a puterii şi
autorităţii. Poliţiştii nu trebuie să cunoască doar autoritatea şi
puterile care le-au fost conferite prin lege, ci trebuie să
înţeleagă şi potenţialele lor efecte dăunătoare şi de corupere.
Este esenţial ca poliţiştii să fie sensibili la drepturile şi
libertăţile individuale şi, mai ales, conştienţi de propria lor
capacitate de a proteja şi încălca drepturile şi libertăţile umane.
Asigurarea aplicării legii nu poate fi fondată pe practici
ilegale, discriminatorii sau arbitrare ale poliţiştilor. Astfel de
practici vor distruge încrederea publică şi sprijinul societăţii şi
vor servi la subminarea autorităţii Poliţiei, iar factorul uman nu
trebuie să pericliteze condiţiile de legalitate şi caracterul
nearbitrar atunci când aplică legea. Pentru acest deziderat,
poliţiştii vor dezvolta atitudini şi comportamente la un nivel
care să le permită să-şi execute sarcinile într-o manieră corectă,
executarea eficientă depinzând de calitatea şi capacitatea de
execuţie a fiecăruia dintre ofiţerii şi agenţii de poliţie. Poliţia
trebuie să se cultive şi se păstreze o imagine care să insufle
încredere societății pe care o servește şi o protejează.
La nivel internaţional, Recomandarea 10 (2001)
adoptată de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei din
2001, care conţine Codul European de Etică al Poliţiei,
recomandă alinierea codurilor de conduită, opozabile poliţiei
naţionale, la normele Codului European de Etică al Poliţiei în
vederea stabilirii unor orientări şi principii comune, în măsură
să asigure compatibilitatea serviciilor oferite de poliţie, să
impună un nivel convenabil din punct de vedere calitativ al
serviciilor oferite, atât pentru beneficiari, cât şi pentru
furnizorii acestora şi care să se constituie într-un garant al
protejării statului de drept.
Codul de etică şi deontologie al poliţistului român
îşi are izvorul în prevederile art. 50 lit. e), din Legea
nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi
completările ulterioare şi reprezintă o etapă importantă a
procesului de profesionalizare a Poliţiei şi de credibilizare a
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corpului poliţienesc, fapt pentru care a fost adoptat prin
Hotărâre de Guvern.
3. Conduita poliţistului aflat în slujba comunităţii
Dreptul de poliţie al Statului de Drept se exercită prin
intermediul structurilor special create. Pericolul de a depăşi
cadrul legal este crescut, iar condiţii favorabile în acest sens
apar frecvent în activitatea de zi cu zi a poliţiştilor, avându-se
în vedere mediile în care aceştia acţionează, interesele pe care
le pot afecta prin intervenţiile lor, disponibilitatea celor aflaţi în
culpă de a oferi avantaje pentru a evita consecinţele aplicării
legii. Tocmai de aceea, adoptarea unui cod de conduită era
absolut necesară întrucât poliţiştii, în virtutea autorităţii pe care
o au, pot neglija normele profesionale, producând prin aceasta
un prejudiciu fizic, psihic, moral, social, material etc., unor
persoane sau grupuri de persoane.
Codul de etică şi deontologie al poliţistului statuează
principiile şi regulile care guvernează conduita poliţistului în
cadrul Poliţiei Române, precum şi modul de comportament al
acestuia în situaţii speciale, cum ar fi: relaţia cu publicul,
recurgerea la forţă, activitatea de cercetare a suspecţilor, relaţia
cu martorii, cu victimele unor infracţiuni etc.
Codul de etică şi deontologie al poliţistului este asimilat
instrumentelor în măsură să creeze premisele pentru
însănătoşirea culturii organizaţionale, în sensul alinierii
normelor impuse de aceasta cu cele etice, agreate de
comunitate şi societate. Acesta poate să constituie punctul de
referinţă în formarea personalului, mai ales în ceea ce priveşte
comportamentul în diverse situaţii determinate de îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu. Identificarea şi instituirea unei stări de
echilibru între drepturile cetăţenilor, interesele autorităţii
publice şi drepturile şi îndatoririle personalului acesteia a
reprezentat un alt obiectiv avut în vedere la elaborarea codului.
Pentru a fi în măsură să ofere un serviciu poliţienesc de
calitate, este necesar ca poliţiştii să cunoască, să înţeleagă şi să
24

respecte principiile fundamentale care le guvernează conduita
profesională, şi anume:
– legalitatea – orice acţiune a organelor de poliţie
trebuie să îşi aibă fundamentarea în lege, încălcarea acestui
principiu atrăgând după sine sancţiuni de natură disciplinară,
administrativă, civilă sau penală;
– egalitatea, imparţialitatea şi nediscriminarea –
consecvenţa manifestată prin aplicarea aceleiaşi proceduri
legale pentru fapte similare va acţiona în favoarea poliţistului;
– transparenţa – furnizarea informaţiilor referitoare la
activităţile desfăşurate poate determina câştigarea încrederii;
– capacitatea şi datoria de exprimare – posibilitatea
poliţistului de a analiza situaţiile profesionale pe care le
întâlneşte şi de a-şi exprima punctul de vedere, potrivit
pregătirii şi experienţei sale, în vederea îmbunătăţirii calităţii şi
eficacităţii serviciului poliţienesc. Totodată, reprezintă şi
obligaţia de a avea un rol activ în cadrul organizaţiei din care
face parte, prin exprimarea opiniilor pertinente şi argumentate
cu privire la modalităţile de soluţionare a unor situaţii
profesionale;
– disponibilitatea – presupune intervenţia polițistului în
orice situaţie în care ia cunoștință despre atingerea adusă
vreuneia dintre valorile apărate de lege, indiferent de momentul
constatării acesteia, capacitatea de a asculta şi de a rezolva
problemele celor aflaţi în dificultate ori de a îndruma, către alte
autorităţi, cazurile care se situează în afara competenței ori
atribuţiilor sale;
– prioritatea interesului public – pentru îndeplinirea
atribuţiilor funcţionale, poliţistul acordă prioritate realizării
serviciului în folosul comunităţii, chiar dacă prin aceasta se
prejudiciază sau se întârzie satisfacerea unor probleme
personale;
– profesionalismul – presupune îndeplinirea sarcinilor
de serviciu pe baza cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor
practice dobândite;
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– confidenţialitatea – nu presupune numai protecţia
datelor şi a persoanelor, ci şi obligaţia lucrătorilor de a proteja
informaţiile obţinute în virtutea atribuţiilor de serviciu şi de a
nu le utiliza în vederea obţinerii unor avantaje pentru ei sau
pentru alţii;
– respectul – se manifestă prin consideraţia pe care
polițistul o acordă persoanelor, colegilor, superiorilor,
subordonaţilor, drepturilor şi libertăţilor acestora, instituţiilor,
legilor, valorilor sociale, normelor etice şi deontologice.
Respectul faţă de şefii profesionali şi colegi se
manifestă în orice situaţie prin respectarea normelor de
conduită politicoasă care trebuie cunoscute şi aplicate pentru
dezvoltarea unor relaţii socio-umane armonioase, sincere,
mutuale şi stimulativ-creatoare.
Indiferent şi independent de statut, de structură, de
grade sau de funcţii, relaţiile dintre funcţionarii de poliţie se
bazează pe respect mutual, loialitate şi solidaritate.
Respectul mutual presupune înţelegerea faptului că
prin îndeplinirea oricărei sarcini, oricât de neînsemnată ar
părea la prima vedere, cel care a executat-o şi-a adus
contribuţia la buna funcţionare a serviciului public.
Manifestările de superioritate și/sau desconsiderarea unui grad
sau unei funcţii relevă o necunoaştere și/sau o nerecunoaştere a
complementarităţii activităţilor desfășurate de angajații
instituţiei. Respectul mutual înseamnă să accepţi fără
prejudecăţi sau desconsiderare anumite situaţii particulare
justificate, care pot interveni accidental în comportamentul sau
activitatea oricărui poliţist, inclusiv în cea proprie (întârzieri
ocazionale, învoiri pentru probleme personale care nu pot fi
altfel rezolvate, solicitarea concediului în afara planificării
etc.).
Respectul mutual presupune, de asemenea, toleranţă,
respectiv o deschidere suficientă pentru a lăsa colaboratorii
să-şi expună poziţiile contrare, pornind de la dreptul la liberă
exprimare.
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Integritatea morală – integritatea şi respectul faţă de
populaţie nu trebuie afirmate formal, prin declaraţii sau
angajamente, ci demonstrate prin acţiuni şi misiuni executate
cu profesionalism, imparţialitate, onestitate, conştiinciozitate,
echitate, neutralitate sub aspect politic, totodată acordând o
atenţie deosebită grupurilor vulnerabile.
Independenţa operaţională – pentru îndeplinirea
atribuţiilor şi misiunilor care-i revin, potrivit competenţelor
stabilite pentru nivelul ierarhic pe care îl ocupă în cadrul
structurii, poliţistul nu trebuie să accepte imixtiunea altor
poliţişti, persoane sau autorităţi.
Loialitatea – constă în ataşamentul față de instituţie şi
valorile promovate de aceasta, ceea ce exprimă, de fapt,
adeziunea deplină, conştientă şi irevocabilă, manifestată din
proprie iniţiativă, la o cauză care presupune lupta pentru adevăr
şi dreptate. Loialitatea însumează mai multe trăsături de
caracter, cum sunt: cinstea, corectitudinea, fidelitatea,
sinceritatea, respectarea angajamentelor, statornicia etc.
Loialitatea nu se confundă cu atitudinea linguşitoare a
colegilor sau a şefilor ori a altor persoane, în scopul de a obţine
diverse avantaje sau de a accede mai rapid în funcţii ori posturi
de conducere prin evitarea unor trepte din ierarhia instituţiei. A
fi loial presupune, pe lângă executarea cu conştiinciozitate a
atribuţiilor, şi respectarea angajamentelor asumate, adeziunea
conştientă manifestată de poliţist, din proprie iniţiativă faţă de
obiectivele instituţiei, respectând ierarhia acesteia şi dezvoltând
relaţii interpersonale bazate pe onestitate şi adevăr.
A avea un comportament etic şi responsabil nu este o
obligaţie, ci constituie o formă raţională de comportament care
presupune respectarea sistemului de valori al instituţiei din care
faci parte şi acţiunea pentru binele oamenilor, conform
principiilor morale, raportându-te în permanenţă la conduita
celorlalţi, de la care aştepţi acelaşi comportament.
Atunci când un individ respectă standardele morale ale
unei comunităţi (religioasă, politică sau profesională), devine
un membru valoros al acestei comunităţi, bucurându-se de
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apreciere şi încredere din partea ei. Această apreciere vine
atunci când se face valorizarea morală prin respectarea
principiilor pe care le are, a promisiunilor pe care le face, a
faptului că este o persoană pe care te poţi baza, indiferent de
împrejurări; în caz contrar, va deveni o persoană imorală pe
care comunitatea nu o doreşte, o respinge, o marginalizează şi,
în final, o exclude din mijlocul ei.
Onoarea, iubirea, respectul, integritatea au o
semnificaţie durabilă şi reprezintă, întotdeauna, temelia solidă
pentru crearea unei influenţe pozitive susţinute şi pentru
cultivarea unor relaţii interumane reuşite. Înainte, oamenii erau
preocupaţi de ceea ce se poate numi o etică a caracterului, în
general trăsăturile de caracter erau foarte preţuite.
Din păcate, însă, odată cu apariţia strategiilor de
imagine, accentul pus pe caracter a devenit tot mai puţin
important, devenind esenţiale prosperitatea, imaginea publică,
aparenţele, atitudinile, forme ale înstrăinării umane. Dacă
familiile, şcolile, bisericile, instituţiile statului, guvernul nostru
nu se întorc la nevoile fundamentale ale oamenilor şi mai ales,
la principiile morale universale, principiul demnităţii,
responsabilităţii, libertăţii, solidarităţii, dreptăţii şi carităţii,
întreaga noastră civilizaţie este în pericol.
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ACTIVITĂŢILE POLIŢIEI TRANSPORTURI
ÎN CAZUL PRODUCERII UNUI
ATAC ARMAT ÎN STAŢIILE C.F.
SAU ÎN TRENURILE DE PERSOANE
Comisar-şef de poliţie Marian ZANE
Comisar-şef de poliţie Lucian GRĂJDEANU
Direcţia de Poliţie Transporturi
Inspectoratul General al Poliției Române

În ultima perioadă de timp, atacuri armate se
înregistrează tot mai frecvent la nivelul statelor europene1,
inclusiv în staţii feroviare şi trenuri de călători, context în care
este necesar să se acorde o atenţie deosebită acestui fenomen.
Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia
de Poliţie Transporturi, este afiliat la organizaţia profesională
RAILPOL – platforma pentru cooperarea transfrontalieră a
agențiilor de aplicare a legii, constituită în scopul prevenirii şi
combaterii criminalității şi pentru gestionarea problemelor de
securitate în domeniul transporturilor feroviare din Europa2.
În cadrul schimbului de experiență realizat la nivelul
grupurilor de lucru RAILPOL3, a rezultat faptul că statele
vizate de aceste atacuri şi-au luat măsuri suplimentare pentru
prevenirea unor astfel de fapte şi au adoptat un mod mai rapid
de intervenţie pentru neutralizarea atacatorilor.
1

Gara Centrală din Amsterdam (30.08.2018) – doi turiști americani răniţi;
Paris (21.04.2017) – doi morți şi doi răniți; Londra (22.03.2017) – șase
morți şi 50 de răniți; Berlin (19.12.2016) – 12 morţi şi 56 răniţi.
2
Potrivit H.G. nr. 229/2007.
3
Contraterorism în sistemul transporturilor feroviare, Criminalitate şi
migraţie ilegală, Ordine Publică.
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Totodată, s-a constatat că se insistă foarte mult asupra
pregătirii în domeniu a polițiștilor, a personalului feroviar și a
călătorilor. Au fost dezvoltate metode de pregătire a populaţiei,
respectiv cea britanică: Fugi/Ascunde-te/Informează (Run/
Hide/Tell), sau cea americană: Fugi/Ascunde-te/Luptă (Run/
Hide/Fight). Mai exact, conceptul dezvoltat de poliţia britanică
– Run/Hide/Tell – se bazează pe trei elemente graduale care
trebuie aplicate în cazul în care o persoană sau un grup de
persoane se află în zona de acţiune a unui atacator activ, fie că
acesta este înarmat cu arme de foc sau arme albe. Astfel,
primul lucru recomandat civililor este de a se îndepărta cât mai
rapid de locul atacului şi de a se pune la adăpost – RUN.
Trebuie căutate puncte de ieșire cât mai apropiate, să se acorde
sprijin şi altor persoane, dar fără a se lăsa încetinite de acestea
(printr-o atitudine ezitantă sau prin refuzul de a fugi). În cazul
în care fuga nu este posibilă, a doua opțiune este aceea de a
căuta un loc adăpostit, cât mai bine ascuns şi de a rămâne acolo
fără a produce zgomote, cu telefonul mobil în modul silențios
şi fără vibrații – HIDE. Abia când persoana este sigură că nu
poate fi descoperită/auzită de atacator sau a ieșit din zona
atacului, aceasta poate apela serviciul telefonic de urgență
pentru a informa poliţia – TELL. La sosirea forțelor de ordine,
civilii care s-au ascuns trebuie să răspundă prompt la
comenzile date de poliţişti, să nu ia niciun fel de iniţiativă
personală, iar abia când au fost evacuate şi întrebate de
personalul specializat cu privire la cele petrecute, să dea
răspunsurile în măsura în care cunosc faptele certe.
Conceptul elaborat în Statele Unite ale Americii este
similar în ceea ce priveşte primele două reguli: RUN şi HIDE,
însă are în plus elementul FIGHT – lupta, respectiv
confruntarea atacatorului în momentul când fuga sau
ascunderea nu mai sunt posibile. Aici se recomandă, pe cât
posibil, ca civilii să atace agresorul toți deodată (în cazul în
care sunt mai mulţi la un loc) şi să se înarmeze cu orice obiecte
care pot fi folosite drept armă (extinctoare, foarfeci, recipiente
cu lichide fierbinți etc.).
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Specialiștii grupurilor de lucru din cadrul RAILPOL
consideră că cele două concepte de pregătire a populaţiei pot fi
combinate şi adaptate, în funcţie de publicul-țintă. De exemplu,
pentru copii şi persoane în vârstă, conceptul de „luptă” (fight)
nu are aceeaşi aplicabilitate ca pentru adulți sau angajaţi ai
căilor ferate, mai ales că aceştia din urmă pot dispune de o
anumită pregătire primită în cadrul instruirilor periodice ale
personalului feroviar.
În cadrul RAILPOL mai sunt prezentate programe
specifice de prevenire a atacurilor armate, cum ar fi modelul
olandez SDR4, cel folosit în Statele Unite – HSD5, în Marea
Britanie modelul BASS6. În ceea ce priveşte măsurile luate
pentru informarea populaţiei, reprezentanţii AMTRACK
(poliţia transporturi din S.U.A.) au amintit de campaniile „Dacă
vezi ceva, spune ceva!7” iniţiate pentru responsabilizarea
călătorilor şi personalului căilor ferate.
Pentru a avea eficiență în ceea ce priveşte prevenirea
atacurilor armate şi diminuarea consecințelor în cazul
producerii lor, măsurile adoptate trebuie să vizeze trei mari
categorii de actori în transportul feroviar: polițiștii care
acţionează în trenuri şi staţii de cale ferată, companiile
feroviare şi personalul acestora, iar nu în ultimul rând, călătorii
şi persoanele care îi însoţesc pe aceştia.
Prin specificul muncii pe care o desfăşoară, poliţiştii
beneficiază de pregătire teoretică şi practică prin instructaje
periodice, ședințe de tragere cu pistolul din dotare, tehnici de
autoapărare, de imobilizare şi încătușare. Totodată, sunt
dezvoltate abilitățile de comunicare şi negociere ale poliţiştilor
prin participarea acestora la cursuri de specializare.
4

Search, Detect, React = Căutare, Detectare, Reacție.
Hostile Surveillance Detection = Detectare, Supraveghere, Elemente
Ostile.
6
Behavioral Assessment Screening = Monitorizarea și Evaluarea
Comportamentului.
7
If you see something, say something!
5
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În plus faţă de acestea, pregătirea poliţiştilor din
sistemul transporturilor feroviare determină crearea unor
situaţii tactice diferite de mediul urban sau rural unde poliţiştii
de ordine publică îşi desfăşoară activitatea zilnică. Astfel, în
primul rând, dacă un atac se declanșează într-un tren de
călători, poliţiştii trebuie să știe să se protejeze în primul rând
pe ei înșiși, apoi călătorii, prin neutralizarea atacatorului
într-un spațiu închis, aflat în mişcare. Poliţiştii feroviari trebuie
să fie pregătiți să acționeze astfel încât, pe lângă apărarea
călătorilor şi a personalului feroviar, să împiedice sau măcar să
reducă posibilitatea de producere a unui accident, a unei
catastrofe feroviare. De aceea, în staţiile de cale ferată unde
trenurile nu au oprire, poliţiştii sunt prezenţi pe peron la
„defilarea trenului”, pentru a examina vizual modul de
deplasare a acestuia şi a semnala orice neregulă constatată.
Un aspect important în pregătirea lucrătorilor de Poliţie
Transporturi Feroviare îl constituie modul de identificare a
persoanelor şi/sau bagajelor suspecte. Un exemplu de
instrument eficient folosit în acest sens îl reprezintă programul
S.D.R. (Search/Detect/React), inițiat în anul 1999 și a cărui
implementare a avut loc în anul 2012. În accepțiunea anumitor
specialişti, termenul „Detect” (depistare, identificare) ar putea
fi înlocuit de acela numit „Deter” (descurajare, împiedicare –
de a face ceva), dar ideea comună susținută de program este
aceea a prevenției – ceea ce demonstrează şi orientarea S.D.R.
Acesta oferă, mai curând, soluții proactive decât din cele
reactive. O abordare proactivă a S.D.R. înseamnă că toate
măsurile sunt adoptate în scopul prevenirii criminalității și
atacurilor înarmate înainte ca evenimentul perturbator să se
producă. Metodele reactive, pe de altă parte, nu pot fi adoptate
decât în momentul când incidentul a avut loc, lăsând loc unui
așa-numit vid în ansamblul măsurilor de securitate – respectiv
în momentele precedente comiterii efective a acțiunii ilegale.
S.D.R. nu așteaptă ca un eveniment să se producă, ci mai
degrabă personalul antrenat în materie de Search/Detect/React
identifică, în comportamentul indivizilor, anumiți factori-cheie
care se bazează pe o mai bună înțelegere a realității din teren și
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ce anume constituie o conduită normală sau anormală într-un
anumit mediu.
În majoritatea statelor europene au fost implementate
stagii de pregătire – între 3 zile şi 2 săptămâni – a poliţiştilor
care îşi desfăşoară activitatea în sistemul transporturilor
feroviare, pentru a fi capabili să identifice comportamente ale
persoanelor suspecte/predispuse la atacuri cu arme albe/arme
de foc/dispozitive explozive. Un exemplu în acest sens sunt
Franţa şi Olanda, unde se aplică S.D.R. Marea Britanie
pregătește Behavior Detection Officers (poliţişti specializaţi
pentru detectarea comportamentului suspect). Tot aici,
începând cu vara anului 2017, a fost implementat, în staţiile de
cale ferată din Londra, proiectul „SERVATOR”, prin care se
urmăreşte prevenirea, descurajarea şi descoperirea unei game
largi a infracţionalităţii, de la furturi din buzunare şi din bagaje,
până la atacuri teroriste, concomitent cu asigurarea unei
prezențe active pentru siguranţa călătorilor.
În cadrul acestui proiect, se realizează acţiuni
neplanificate (nu se desemnează o anumită zi şi o anumită oră
la care să se deruleze acţiunea) şi de mare vizibilitate (un
număr mare de poliţişti, atât în uniformă, cât şi în haine civile,
însoțiți de echipe canine) bazate pe existenţa informaţiilor.
Acestea constau în activităţi de anvergură în staţiile de cale
ferată, la ore diferite, pe o durată de timp nedeterminată, care
pot fi realizate la intervale de o zi sau câteva săptămâni şi în
cadrul cărora, pe lângă verificările şi controalele polițienești, se
efectuează instruirea călătorilor şi a personalului: personal
feroviar/angajaţi ai societăților comerciale din staţiile de cale
ferată/agenţi ai firmelor private de pază, cu privire la semne ale
comportamentelor suspecte. Totodată, sunt distribuite pliante şi
materiale audio/video prin sistemele instalate în incinta staţiilor
sau în trenurile de călători, cu informaţii focusate pe segmentul
de identificare a riscurilor şi diminuare/eliminare a acestora.
Un mod de acţiune care dă rezultate şi are o mare rată
de succes este cel al echipelor mixte, de poliţişti în uniformă
(agenţi de ordine publică ce efectuează patrularea în trenurile
de călători sau în staţiile de cale ferată) şi poliţişti în haine
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civile. Aceştia din urmă sunt aleși dintre poliţiştii cu
experiență, care au capacitatea şi abilitățile necesare de a
depista o persoană cu un comportament suspect, fie că aceasta
este orientată spre a săvârşi un furt de la călători, fie că
intenționează să comită o faptă care implică violenţă fizică. În
acest caz, poliţistul în civil indică, prin diferite mijloace
(comunicare radio, mesaje pe telefon, anumite semne stabilite
dinainte), că a identificat un suspect şi direcționează echipa de
patrulă astfel încât aceasta să intercepteze şi să interpeleze
persoana respectivă, fără a deconspira pe colegul lor fără
uniformă.
În contextul pregătirii forțelor de ordine şi sensibilizării
populaţiei pentru a fi în măsură să răspundă în caz de atac
armat, efectuarea exercițiilor comune constituie un element
foarte important în procesul de evaluare a capacităţii
operaţionale de intervenţie la faţa locului, unde se produce un
atac înarmat.
Un astfel de exemplu îl constituie exerciţiul cu forţe în
teren „EXFT 2017”, care s-a desfășurat în data de 30.05.2017,
în intervalul orar 11.00-13.00, în Gara de Nord din municipiul
București şi a avut ca obiectiv pregătirea autorităților
competente ale statului pentru intervenţia în cazul unui atac cu
un dispozitiv exploziv improvizat la nivelul unui terminal de
transport multimodal8, în contextul numărului mare de
persoane care tranzitează zona la un moment dat, precum şi
pregătirea populației cu privire la modul de acţiune al
autorităților statului în cazul unui atac cu dispozitiv exploziv
improvizat, în vederea cunoașterii măsurilor de urmat în astfel
de situaţii şi respectării indicațiilor formulate de către
reprezentanţii autorităților. Campania de informare a
cetăţenilor desfăşurată cu privire la organizarea şi desfășurarea
exerciţiului şi-a atins scopul; exerciţiul s-a bucurat de interes
8

Transport feroviar, rutier (autobuze, taxiuri, tramvaie, troleibuze) şi
metrou.
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din partea reprezentanților mass-media, informațiile au fost
preluate de majoritatea canalelor media iar jurnaliștii au avut o
prezență activă în ceea ce priveşte prezentarea aspectelor de la
faţa locului.
Astfel de exerciții sunt realizate şi în statele membre
RAILPOL: în perioada 11-12.09.2018, în Gara Centrală din
Stuttgart (Germania), 1.200 de polițiști au participat la un
exerciţiu de amploare cu forţe în teren, ale cărui scenarii au fost
structurate pe modul de intervenţie împotriva unui număr mai
mare de atacatori (4-5) care sunt înarmați şi încep să tragă în
călători, iau ostatici dintre aceştia şi chiar le atașează explozivi
pe care amenință că îi vor detona. Exerciţiul s-a derulat pe
durata a aproximativ 7 ore, iar echipele participante au executat
scenariile prin rotație.
În Franţa, pe data de 9 ianuarie 2019, s-a desfășurat, la
Paris, în Gara Paris-Nord, exerciţiul de amploare „POLARIS”,
având ca temă „active shooter” (trăgător/atacator activ) şi care
a fost declanșat la miezul nopții și s-a încheiat la ora
4 dimineața. Au fost invitați, în calitate de observatori, şi
reprezentanţi ai RAILPOL și T.S.A. (Administrația Siguranţei
în Transporturi din Statele Unite ale Americii). Pe lângă
poliţiştii feroviari ai PAF (Police aux Frontieres), au participat
la exercițiu Brigada Mobilă de Pompieri din Paris și R.A.I.D.
(Recherche Assistance Intervention Dissuasion) – unitatea de
intervenții speciale care a neutralizat atacatorii de la Bataclan.
În cazul producerii unui atac armat în trenurile de
călători sau în staţiile de cale ferată, primii respondenți au
obligaţia de a neutraliza agresorul.
Exemple în acest sens ar fi atacul sinucigaș cu un
dispozitiv exploziv improvizat, eșuat, la data de 20 iunie 2017,
în Gara Centrală din Bruxelles, unde Oussama Zariouh a
detonat un dispozitiv fără a produce victime, iar apoi a atacat
un reprezentant al forțelor de ordine care l-a împușcat și
imobilizat.
Tot un atac a fost neutralizat în Gara Centrală din
Amsterdam, la data de 30.08.2018, când, un individ înarmat cu
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un cuțit a atacat şi rănit prin înjunghiere doi turiști americani,
iar în interval de 9 secunde polițiștii au acționat împușcându-l
pe atacator în picior, după care acesta a fost capturat.
Neutralizarea atacatorului constituie prioritatea numărul
unu, deoarece nu se dorește creşterea numărului de victime.
Poliţiştii nu se vor opri pentru acordarea primului ajutor, ci
obiectivul lor este să îl oprească pe agresor, prin orice mijloace.
Din exploatarea bunelor practici în domeniu, rezultă că
lucrătorii de poliţie transporturi care ajung primii la faţa locului
evaluează situaţia şi, dacă nu au posibilitatea/capacitatea
operaţională de a neutraliza atacatorul, solicită intervenţia
echipelor specializate. Această opțiune este valabilă în special
în cazul în care atacul se produce în staţia de cale ferată, dar se
poate apela la ea şi în situaţia când agresorul acţionează într-un
tren de călători aflat în mers. Prin urmare, se procedează, pe cât
posibil, la izolarea persoanei înarmate – într-o zonă de unde
civilii au fost evacuați, cum ar fi, de exemplu, un magazin sau
o sală de aşteptare din incinta stației de cale ferată, sau într-un
compartiment/vagon din trenul aflat în mers. În tren se poate
încerca şi prinderea atacatorului în spaţiul dintre vagoane, prin
blocarea ușilor de acces. Se va urmări, pe cât posibil, oprirea
trenului înainte de a intra în staţie, pentru ca echipa de
intervenţie să urce şi să acționeze. Aceasta deoarece, pe toată
durata operaţiunilor, obiectivul principal este de a limita
numărul victimelor – în cazul în care atacatorul încearcă să
fugă, este mai ușor de oprit şi de neutralizat în spațiu deschis
(în câmp, de exemplu) decât într-o staţie aglomerată de cale
ferată. De aceea este foarte importantă comunicarea echipei de
poliţişti cu partida trenului, pentru că şeful de tren sau ajutorul
acestuia au posibilitatea să anunțe mecanicul locomotivei cu
privire la măsurile ce se impun (oprirea trenului sau reducerea
vitezei acestuia pentru a permite intervenţia forțelor speciale).
În cazul în care atacul se produce în tren, iar lucrătorii
de poliţie transporturi nu au posibilitatea să neutralizeze
agresorul, în intervalul de timp până la sosirea echipei
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specializate de intervenţie, aceştia trebuie să acorde primul
ajutor victimelor, să identifice martorii oculari şi să obţină
informaţii despre numărul agresorilor, modul de săvârşire a
atacului (ce arme deţin), dacă au revendicări sau ce urmăresc,
dacă au luat ostatici şi dacă mai sunt şi alte victime. Toate
aceste informaţii trebuie transmise celulei de criză constituită,
de regulă, într-o staţie din parcursul trenului, de preferință în
traseul următor al acestuia, acolo unde vor fi instituite şi puncte
de prim ajutor, mijloace de triere a călătorilor şi forţe de
rezervă.
Situaţia de producere a unui atac înarmat în sistemul
transporturilor feroviare comportă aspecte specifice, dată fiind
vulnerabilitatea spațiilor publice, unde nu există posibilitatea
unui control (screening) similar celui făcut în aeroporturi. Pe
plan european, se dorește luarea unor măsuri de protecţie prin
instituirea listelor de călători (Passenger Name Record –
P.N.R.), urmărindu-se adoptarea de directive în acest sens, cel
puţin pentru trenurile internaţionale.
În concluzie, principalele elemente de care trebuie să se
ţină cont în cazul producerii unui atac înarmat într-un tren de
călători sau o staţie de cale ferată sunt: neutralizarea
atacatorului sau izolarea acestuia, acordarea de prim ajutor
victimelor, solicitarea de sprijin de la forţele specializate de
intervenţie, identificarea martorilor şi obţinerea de informaţii
esenţiale pentru gestionarea situației de criză. Toate acestea
trebuie realizate în strânsă legătură cu personalul feroviar, care
constituie un partener indispensabil pe tot parcursul
operaţiunilor.
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ROLUL CHIMIEI JUDICIARE ÎN INVESTIGAREA
URMELOR ŞI MICROURMELOR RIDICATE
DE LA FAŢA LOCULUI PENTRU ELUCIDAREA
ACCIDENTELOR RUTIERE
Comisar-şef de poliţie dr. ing. chimist Maria Georgeta STOIAN
expert criminalist autorizat în domeniul
„Expertiza fizico-chimică a probelor materiale”
Serviciul Expertize Fizico-Chimice
din Institutul Naţional de Criminalistică
Inspectoratul General al Poliției Române

Accidentele rutiere sunt probleme globale care
afectează toate sectoarele societăţii, dar până acum ele nu au
beneficiat de suficientă atenţie nici la nivel naţional şi nici la
nivel internaţional (din cauza lipsei de informaţii referitoare la
mărimea consecinţelor directe şi indirecte, abordării fataliste a
lor şi lipsei unor responsabilităţi politice şi a unor abordări
interdisciplinare). Conform statisticilor Organizaţiei Mondiale
a Sănătăţii, în întreaga lume, un număr de 1.250.000 de oameni
mor anual în accidente de circulaţie reprezentând
2,2% din totalitatea deceselor şi 25% din decesele provocate de
accidente, în general (cauza principală a deceselor pentru
persoanele cu vârsta între 15 şi 44 de ani şi pe locul 9
pentru toate categoriile de
vârstă). Prognoza O.M.S. pentru
2020 indică trecerea accidentelor
de circulaţie de pe locul
9 pe locul 3 la cauza deceselor,
după sinucideri şi afecţiuni
cardiovasculare.
Necesitatea determinării cauzelor şi circumstanţelor în
care s-a produs accidentul, a identificării autovehiculului
implicat şi a persoanei vinovate – în ipoteza părăsirii locului
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accidentului, implică o serie de analize morfologice şi analitice
care fac investigarea criminalistică extrem de laborioasă şi
dificilă.
Părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea poliţiei
ori a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei,
precum şi modificarea sau ştergerea urmelor accidentului de
către conducătorul oricărui vehicul angajat într-un accident de
circulaţie, deşi sunt incriminate penal, sunt întâlnite frecvent.
În procesul de investigare criminalistică a unor astfel de
cazuri, un rol important în stabilirea cu certitudine a
circumstanţelor în care a fost
comisă fapta îl are expertul
chimist care, prin examinarea şi
analiza probelor puse la dispoziţie
de organul de cercetare penală,
poate emite concluzii pertinente
de incriminare a mijlocului auto
implicat într-un astfel de eveniment.
Criminalistica este ştiinţa multidisciplinară care
realizează investigarea tehnico-ştiinţifică a locului faptei în
scopul administrării probelor necesare aflării adevărului în
procesul judiciar.
Puţini sunt cei care, atunci când vorbesc de
criminalistică, ating şi domeniul chimiei judiciare, adică al unei
lumi puţin cunoscute, deseori apreciate, întotdeauna importante.
Mulţi consideră că obiectul criminalisticii este definit de laturile
aplicative clasice: dactiloscopia, traseologia, balistica, grafica,
fără să ia în considerare şi metodele oferite de chimia judiciară,
cum sunt: gaz-cromatografia, spectroscopia în infraroşu,
spectrometria de fluorescenţă în raze X, spectrofotometria UVVIS, microscopia electronică etc.
Dacă expertizele biocriminalistice, dactiloscopice,
grafice au la bază examinarea unor caracteristici intrinseci
individului (desenul papilar, respectiv profilul A.D.N.),
expertizele chimice, în majoritatea cazurilor, se referă la
examinări şi analize ale unor elemente sau caracteristici ale
obiectelor care au legătură cu împrejurările infracţiunii.
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Întrucât majoritatea probelor ridicate de la faţa locului
constituie o matrice neunitară din punct de vedere al
compoziţiei chimice, expertizarea presupune abordarea, de
către expertul chimist, a unui întreg evantai de mijloace şi
metode analitice prin care matricea iniţială să fie descompusă
în elementele constitutive. Astfel, prin examinarea comparativă
cu probele-model de comparaţie, se poate formula o concluzie
certă sau de probabilitate din punct de vedere al similitudinilor
compoziţiilor chimice.
Probele ridicate de la faţa locului în cazul accidentelor
rutiere sunt dintre cele mai diverse, cum ar fi:
– microurme dinamice de vopsea
evidenţiate
pe
autovehiculele
implicate în eveniment (autoturisme,
camioane, biciclete, motociclete etc.)
sau pe obiectele de îmbrăcăminte ale
victimelor, urme şi microurme găsite la locul impactului, pe
şosea, parapeţi, copaci etc.;
– microfibre textile găsite pe
autovehiculul suspect, care au fost
detaşate din materialul textil al
obiectului de îmbrăcăminte al victimei,
în timpul accidentului;
– fragmente de metal, plastic sau sticlă
găsite la faţa locului care pot proveni
din
părţile
componente
ale
autoturismului (caroserie, geam, bară
de protecţie, piese de ornament,
filamente, faruri etc.);
– urme de ulei mineral, asfalt, sol etc.,
identificate
pe
obiectele
de
îmbrăcăminte ale victimei, pe roţile sau
caroseria autovehiculului bănuit, sau prelevate de la faţa
locului etc.
Toate aceste tipuri de urme descoperite la locul faptei,
pe carosabil, pe autovehicule sau pe obiectele de îmbrăcăminte
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ale victimelor reprezintă probe relevante, care, prin gama de
informaţii oferite, constituie „amprenta” de la care începe
drumul spre aflarea adevărului.
Vopseaua este un material colorat întrebuinţat pentru
acoperirea suprafeţelor de diferite tipuri – lemn, tablă, sticlă
etc. Este un amestec alcătuit din liant, pigment, umplutură,
aditiv şi solvent. Dintre aceştia, componenţii de bază sunt:
liantul, pigmentul şi solventul.
Liantul este partea nevolatilă, al cărui rol este de a
asigura forţele care menţin ceilalţi componenţi într-un tot
unitar, adică forţele de coeziune și, în acelaşi timp, pe cele care
asigură aderenţa peliculei la substrat, sau forţele de adeziune.
Pigmentul este o pulbere fină, insolubilă, al cărui rol
este de a da filmului culoarea dorită şi proprietăţile de
acoperire; poate fi organic şi/sau anorganic. 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, coroziune şi la intemperii. Termenul de „pigment”
include şi materialul de umplutură.
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, adică substanţe adăugate în cantităţi
mici pentru a le îmbunătăţi proprietăţile, precum: plastifianţi,
sicativi, inhibitori ai coroziunii, catalizatori, absorbanţi de UV,
agenţi de umectare, agenţi de întindere, emulsificatori sau
stabilizatori.
Caracteristicile deosebit de importante în descrierea
probelor de vopsea sunt: aspectul, culoarea, stratificarea –
numărul, grosimea şi succesiunea straturilor, compoziţia
chimică a straturilor, a pigmentului şi liantului.
În general, se folosesc tehnici combinate, care asigură
analiza şi compararea atât a lianţilor, cât şi a pigmenţilor, mai
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ales în cazul în care probele nu au o structură multistrat
complexă. În funcţie de caracteristicile probelor, poate fi aleasă
o gamă variată de tehnici, care asigură informaţii utile pentru
evaluarea corectă a acestora.
Fibra textilă reprezintă unitatea cea mai mică dintr-un
material textil (obiecte de îmbrăcăminte, huse etc.). Mai multe
fibre textile toarse (răsucite) alcătuiesc firul textil. Prin
tricotarea sau ţeserea firelor se obţin materialele textile.
Materialele textile, firele şi fibrele pot avea
caracteristici individuale şi generale. Proprietăţi cum ar fi:
natura, tipul, culoarea, numărul firelor şi fibrelor, direcţia de
rotire a firelor (torsionarea), diametrul sunt importante pentru
caracterizarea probei. Un fragment de material textil, fir sau
fibră poate fi potrivit fizic cu un alt fragment textil, fir sau
fibră, sugerând o sursă comună.
Când o fibră este găsită în relaţie cu victima,
autovehiculul suspect sau scena accidentului, ea are un
potenţial probatoriu deosebit. Când un nasture de la un anumit
obiect vestimentar este rupt, în general, de acesta rămâne
ataşată şi aţa utilizată la cusut, dar şi material textil; în acest
caz, comparaţia cu obiectul de îmbrăcăminte (sau porţiuni din
acesta) conduce la formularea unei concluzii mai precise.
Sticla este definită ca un produs anorganic de fuziune
care a fost răcit într-o formă rigidă fără cristalizare. Din punct
de vedere al structurii, culorii şi compoziţiei elementare, sticla
este foarte variată.
Proprietăţile fizice ale urmelor de sticlă, sub formă de
cioburi, aşchii sau pudră/praf de sticlă, furnizează informaţii
folositoare şi pot avea un rol important în investigarea
accidentelor de circulaţie. Chiar şi fragmentele cele mai mici
de sticlă (particule de aproximativ 1 mm) pot fi utilizate pentru
comparaţii, prin realizarea unor teste fizice de tipul
determinării indicelui de refracţie, precum şi pentru
determinarea tipului de sticlă (de la geamurile laterale ale unui
autoturism, sticlă de parbriz).
43

Materialele plastice şi urmele metalice care pot
proveni din părţile componente ale autoturismului (caroserie,
bară de protecţie, piese de ornament, filamente faruri etc.),
precum şi analiza detaliilor microscopice ale acestora, pot
fi elemente esenţiale în reconstituirea accidentului de circulaţie.
Probele de sol prelevate de la locul accidentului pot fi
utile în stabilirea unei legături între autovehiculul implicat în
eveniment şi locul faptei. Compararea urmelor de sol este
relevantă mai ales prin analiza impurităţilor, în acest caz
analiza chimică fiind mai puţin importantă. Aspectul
morfologic al impurităţilor, examinarea microorganismelor
specifice microflorei şi microfaunei sunt cele care conferă
caracteristicile specifice solului în analizele comparative.
Prezenţa unor urme de produse petroliere pe hainele
victimei sau pe sol oferă o şansă în plus pentru efectuarea
analizelor comparative cu eventualele urme de produse
petroliere evidenţiate pe autovehiculul suspect.
Natura extrem de diversă a probelor ridicate de la faţa
locului în cazul accidentelor rutiere impune expertului chimist
utilizarea unei palete largi de metode analitice de identificare şi
comparare.
Principalele instrumente analitice utilizate în
expertizarea fizico-chimică a probelor ridicate la investigarea
tehnico-ştiinţifică a accidentelor rutiere sunt următoarele:
1. Stereomicroscopul optic
Într-o primă etapă, probele ridicate de la faţa locului
sunt examinate la stereomicroscop, în vederea evidenţierii
următoarelor caracteristici fizice:
– numărul straturilor de vopsea ale peliculelor şi succesiunea
acestora;
– nuanţa culorii peliculelor de vopsea;
– aspectul morfologic al solului şi stabilirea microstructurii
acestuia;
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– aspectul morfologic al microfibrelor textile prelevate de pe
autoturismul bănuit că a fost implicat în accident şi al fibrelor
textile extrase din obiectele de vestimentaţie ale victimei etc.
2. Spectrometrul FTIR
Analiza prin spectrometrie în infraroşu oferă informaţii
despre:
– natura liantului din care sunt fabricate micropeliculele de
vopsea;
– natura polimerului din care sunt fabricate probele din plastic şi
fibrele textile ridicate de la faţa locului şi cele de comparaţie;
– natura urmelor de produse petroliere grele (uleiuri minerale,
vaselină etc.).
Eşantioanele prelevate din probe sunt analizate la un
spectrometru prin absorbanţă, transmitanţă sau reflectanţă.

Stereomicroscop

Spectrofotometru
FTIR

Spectrofotometru FTIR
cuplat cu microscop

Atunci când abordarea directă nu este posibilă, este
indicată utilizarea unui microscop cuplat la FTIR, acest
accesoriu făcând posibilă analiza unor probe de dimensiuni
extrem de reduse, precum şi preparate microscopice obişnuite
pentru care se pot prelua spectre punctual. Se pot exploata
variantele de lucru în transmisie, reflexie şi ATR, precum şi
preluarea de spectru punctual, în linie sau pe o suprafaţă
specificată.
Rezultatele obţinute se prezintă sub formă de spectre, a
căror interpretare furnizează informaţii calitative şi cantitative
asupra compoziţiei probelor.
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Spectre IR – probe de vopsea

Spectre IR – fibre textile

3. Spectrofotometria UV-VIS
Microspectrofotometrul UV-VIS permite examinarea
nedistructivă a probelor. Spectrele de transmitanţă, reflectanţă
şi fluorescenţă oferă informaţii despre nuanţa culorii
peliculelor de vopsea (pigmenţi organici) şi a microfibrelor
textile.

Microspectrofotometru
UV-Vis

Spectrometru Microscop electronic
de fluorescenţă cu raze X cu baleiaj

Valorile maximelor pick-urilor din spectrele de reflexie
în domeniul UV-VIS sunt caracteristice fiecărei nuanţe de
culoare şi permit examinări comparative ale probelor.

Spectre de reflexie –
probe de vopsea

Spectre de reflexie –
fibre textile
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4. Spectrometru de fluorescenţă de raze X
Analiza este nedistructivă, iar spectrele de fluorescenţă
oferă informaţii calitative despre natura microparticulelor
metalice (dimensiune de aproximativ 300 micrometri), a
elementelor anorganice din compoziţia solului şi sticlei, despre
natura chimică a pigmenţilor anorganici şi a materialelor de
umplutură din compoziţia micropeliculelor de vopsea şi a
urmelor dinamice evidenţiate pe obiectele de îmbrăcăminte ale
victimei, precum şi informaţii cantitative.

Spectre de fluorescenţă –
probe de vopsea

Spectre de fluorescenţă –
probe de sol

5. Microscopul electronic cu baleiaj şi microsonde
analitice
Metoda este abordată în situaţia în care dimensiunile
probelor sunt sub limita de rezoluţie optică a microscopului
optic. Este o metodă care oferă informaţii despre aspectul
morfologic al microparticulelor, precum şi informaţii
compoziţionale anorganice calitative şi cantitative prin
utilizarea microsondelor analitice EDS şi WDS (spectrometru
de raze X cu dispersie după energie – EDS şi, respectiv,
spectrometru de raze X cu dispersie după lungimea de undă –
WDS).
Microscopul electronic oferă informaţii despre natura
microurmelor cu dimensiuni între 20 și 50 micrometri, ridicate
de la locul accidentului, prin analiza morfologică şi chimică a
microfibrelor textile, prin analiza chimică a microfragmentelor
de metal, plastic sau sticlă şi a micropeliculelor de vopsea
(grosimea, succesiunea şi compoziţia straturilor).
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Microfragment de sticlă

Microfibre textile

Aspect morfologic al unei pelicule de vopsea multistrat
(grosimi – 3 straturi)

Spectre de fluorescenţă – compoziţia chimică anorganică a
celor 3 straturi de vopsea

Weight%

Quantitative results
40
30
20
10
0
Na

S

Cl

K

Ca Cu Ba

Spectru de fluorescenţă (analiză calitativă)
Analiză cantitativă a elementelor chimice
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Microscopul electronic permite obţinerea unor
performanţe deosebite în analiza urmelor dinamice (dâre)
create prin impactul dintre victimă şi un autovehicul. Metoda
ne permite analize comparative calitative (natura elementelor
chimice) şi cantitative (compoziţia chimică în procente de
masă) a pigmentului conţinut atât în peliculele de vopsea, cât şi
în urmele impregnate pe hainele victimei.
De asemenea, este un echipament analitic foarte util în
reconstituirea accidentelor de circulaţie prin analizarea
detaliilor microscopice de pe centurile de siguranţă, ale
pieselor din metal sau din plastic, microfibrelor textile,
filamentelor farurilor de maşină.

Detalii microscopice ale unui filament de far de maşină
6. Cromatograf în fază gazoasă cuplat cu
spectrometru de masă
Metoda GC-MS este abordată în cazul în care se
doreşte stabilirea naturii unor eventuale urme de produse
petroliere: bitum, uleiuri minerale, benzine, motorine etc.
Analiza comparativă a extractelor urmelor de produse
petroliere cu n-hexan de puritate HPLC poate adeseori să
direcţioneze investigaţia spre autovehiculul implicat în
accident.
Rezultatele obţinute se prezintă
sub formă de gazcromatograme
şi de spectre de masă ale
compuşilor separaţi, din al căror
studiu comparativ se pot face
asocieri atât cu un anumit tip de produs petrolier, cât şi de
asemănare între probe. Pentru fiecare probă se efectuează
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căutări în bibliotecile de spectre WILEY şi NIST pentru
următorii compuşi-ţintă: alchil benzeni (xileni, trimetil benzeni,
tetrametil benzeni), naftalină, alchil naftaline (mono-, di- şi
trimetil-naftaline), cicluri policondensate (antracen/fenantren,
naftacen/benzfenantren/benzantracen) şi cicluri policondensate
substituite (metil antracen/fenantren). În funcţie de compuşii
identificaţi, urmele pot fi atribuite unui anumit tip de produs
petrolier.
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Sus: Gazcromatograma ion-selectivă 170 şi Spectrul de masă
trimetil-naftalină
Mijloc: 155 – trimetil-naftaline
Jos: Gazcromatograma probă (motorină evaporată)
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Sus: Gazcromatograma ion-selectivă 128 – naftaline Spectrul
de masă naftalină
Jos: Gazcromatograma probă (benzină evaporată)
7. Gazcromatograf cuplat cu sistem de piroliză
Metoda PGC poate fi utilizată pentru identificarea şi
compararea liantului în cazul probelor de vopsea în care acesta
se găseşte în concentraţii scăzute sau pentru analiza unei game
largi de probe din categoria elastomerilor (cauciuc, polimeri pe
bază de butadiene etc.), ridicate de la faţa locului în cazul
accidentelor rutiere.
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8. Lichidcromatograf cuplat cu spectrometru de masă
Metoda LC-MS reprezintă soluţia ideală pentru analiza
coloranţilor din fibrele textile. În general, analiza fibrelor
textile implică o serie de analize morfologice prin microscopie
comparativă,
microscopie
în
lumină
polarizată,
microspectrofotometrie,
analize
de
compoziţie
prin
spectrometrie FTIR, analiza coloranţilor organici prin
cromatografie în strat subţire, analiza nuanţei de culoare în
UV-Vis. Metodele spectroscopice nu sunt suficiente pentru
identificarea fără ambiguitate a coloranţilor, deoarece există
coloranţi care au aceeaşi culoare, dar au structuri moleculare
diferite, identificabile doar prin LC-MS.
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 de circulaţie. Metodele
nedistructive prezintă importanţă în situaţia în care probele
examinate sunt în urme.
Cunoaşterea nemijlocită a locului săvârşirii accidentului
de circulaţie oferă, aşadar, posibilitatea unei interpretări mai
juste a urmelor descoperite în cursul cercetărilor, prin
încadrarea lor în tabloul de ansamblu al locului faptei,
asigurând o reprezentare mai fidelă a împrejurărilor care le-au
dat naştere. Culegerea unui material probator primar, necesar
elaborării cât mai juste a versiunilor, ajută la reprezentarea cât
mai clară a mecanismului săvârşirii accidentului şi a modului
în care s-au petrecut faptele.
Pentru a ajunge la stabilirea adevărului, tehnici şi
echipamente de o mare sensibilitate şi acurateţe îşi aduc
contribuţia la procesarea adecvată a probelor criminalistice,
asigurând înfăptuirea actului de justiţie.
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TEORIA ȘI PRACTICA TRADUCERII –
FILONUL FRANCEZ
Comisar-șef de poliție Anne-Marie ANDREI
Institutul de Studii pentru Ordine Publică
Motto: Traduttore, traditore

Fără a avea ambiția de a realiza o scriere eminamente
științifică sau de a menționa etimologia multiplă („proveniență
a unui cuvânt din două sau mai multe surse diferite”), vom face
apel, în cele ce urmează, la diferite contexte din presa română
și traduceri ale acestora în limba franceză, folosind, pentru
analiză, diferite dicționare, dintre care câteva dicționare de
neologisme, pentru a sublinia influența limbii franceze, în
special, asupra limbii române.
Din lucrarea coordonată de Marie-Louise Moreau,
Sociolinguistique. Concepts de base, aflăm că, după François
Grosjean (1982), împrumuturile sunt clasificate în:
împrumuturi care se realizează în cadrul unei comunități
lingvistice (exemplele oferite sunt: rosbif și bulldozer) și
împrumuturi care îl implică doar pe individ (de exemplu: je
vais chéquer le courrier). În cazul limbilor aflate în contact, „o
limbă de mare cultură poate împrumuta masiv cuvinte unei
limbi dominante”. Aici este oferit exemplul limbii hindi, care a
împrumutat englezei, limba fostei puteri coloniale, multe
cuvinte…1
Aceste exemple, rosbif și bulldozer, sunt transcrise,
așadar, dintr-o cercetare asupra limbii franceze, însă, pentru
plăcerea anecdotei, la o verificare în celebrul DOOM
1

Josiane F. Hamers, Emprunt, în Marie-Louise Moreau (éd.),
Sociolinguistique. Concepts de base, Mardaga, 1997, pp. 136-139.
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(Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii
române), găsim, evident, cuvântul buldozer, prezent și în limba
franceză cu o grafie ușor diferită de cea din limba română
(anglicism folosit în franceză în ciuda recomandării de a se
folosi cuvântul bouteur – de exemplu, bouteur militaire, care în
engleză este military bulldozer) și găsim, poate la fel de
„evident”, grație prieteniei dintre limbile franceză și română
(sau, à la rigueur, cum ar spune un vorbitor de franceză,
datorită prieteniei „frangleze”), cuvântul rosbif, cu o a doua
variantă, roast beef, substantiv neutru, cu pluralul rosbifuri,
respectiv roast beefuri!2
Francofonilor le este relativ ușor să învețe limba
română, cel puțin din punct de vedere lexical. Vocabularul
românesc conține peste 60% cuvinte care vin direct sau indirect
din latină (latină, franceză, italiană...), precum și împrumuturi
slave, grecești, maghiare, din turcă și alte limbi. O sută șaizeci
de cuvinte de origine geto-dacă subzistă în limba română.
Româna este singura limbă latină care a păstrat articolul
enclitic, adică adăugat la sfârșitul cuvântului. Alfabetul
românesc conține douăzeci și opt de caractere, dintre care unele
au „accent” (semn diacritic). Cuvântul diacritic provine din
limba greacă, după cum ne indică, celor profani, sonoritatea sa
(διακριτικός), iar semnificația acestuia este: „care distinge”.
Spre deosebire de franceză, toate literele sunt pronunțate așa
cum sunt scrise, cu menționarea că există grupuri de litere, ca
și în franceză, dar mai puține ca în franceză, care au o anumită
pronunțare. Nu există pronunțarea nazală, care este o dificultate
pentru românii care învață limba franceză, iar sunetul r este
pronunțat „clar” în limba română (de aceea, unii români nu
înțeleg ușor anumite cuvinte din limba franceză, care conțin
sunetul r). Cu toate acestea, limba franceză a influențat limba
2

Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”,
DOOM – Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române,
Univers Enciclopedic Gold, București, 2010.
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română și în pronunțare – de exemplu, cuvântul exercițiu
trebuie pronunțat corect, în limba română, nu cu -cs-, ci cu -gz-,
pentru că așa se pronunță corect în limba franceză: exercice
[ɛɡzɛʁsis]. Aceeași regulă se aplică pentru exercitare,
exemplu etc.
Exemple de neologisme, în contexte extrase din presă
În continuare, am ales, din presa de limbă română, în
contextele lor, unele exemple de împrumuturi, explicând, între
paranteze, care este originea (etimologia) cuvintelor respective,
așa cum ne apare în dicționarele consultate. Menționăm că, din
motive care au fost enunțate în presa vremii, unele ziare și
reviste de cultură continuă să folosească ortografia cu î,
refuzând-o pe cea cu â, impusă de reforma ortografiei din
1993. De aceea, exemplele respective sunt transcrise ca atare,
fiind citate care nu pot fi modificate. De asemenea, sperăm că
exemplele alese vor prezenta interes, pentru studierea limbii
române prin intermediul limbilor străine. Transpunerea în
limba franceză este menită să sublinieze asemănări și chiar
deosebiri (studiul contrastiv al limbii) între română și franceză,
astfel încât, prin traducere și retroversiune, „limba-țintă”
(limba de studiat sau care „se studiază”) este, reciproc, când
româna, când franceza.
Desigur, există și alte posibilități sau metode de
traducere, dar, din lipsă de spațiu și timp, acestea nu au fost
menționate sau accesate.
Această exemplificare ar avea intenția de a fi o reflecție
deschisă asupra limbii materne (cu diferitele sale registre
stilistice), a cărei studiere nu se va fi epuizat niciodată.
În ciuda faptului că, în zilele noastre, printre cuvintele
și expresiile preluate din franceză, se află și unele anglicisme,
observăm că, în continuare, structura profundă a limbii este...
franceză.
În ceea ce privește corectitudinea traducerii, trebuie
subliniată nu atât metoda de a traduce, conform teoriei și
practicii învățate la un curs, cât necesitatea cunoașterii
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întregului context sau a intenției autorului... Termenii aleși
pentru a fi traduși aici, chiar dacă sunt prezentați în context, nu
sunt pe deplin înțeleși, dacă articolul nu este citit („înțeles”)
integral. Prima regulă, în ceea ce privește arta de a traduce
(meșteșugul, le savoir faire sau le savoir traduire), așa cum am
învățat-o la cursul doamnei profesoare Teodora Cristea, în anii
studenției, este că, înainte de a traduce un text, acesta trebuie
citit, integral, în limba lui, pentru a înțelege intenția autorului.
Abia apoi putem traduce textul, încercând să nu ne îndepărtăm
de intenția autorului. Am putea afirma că traducătorul, ca și
actorul (actor/autor), ar trebui să îl sprijine pe scriitor, să îl
servească pe acesta... Relația este problematică, însă există
șansa, pentru cei doi, de a înțelege, prin intermediul textului,
unul pe celălalt (a se vedea cercetarea semnată de Umberto
Eco, „Lector in fabula”).
1. ACTANT (fr.) – adjectiv: „E mult mai important, în
această tele-realitate, să ai şansa de a fi actant, decît de a sta...
spectator.”3 (Il est beaucoup/bien plus important, dans cette
télé réalité, d’avoir la chance d’être actant, que de rester…
spectateur.)
2. ALIEN [eiljәn] (en.) – substantiv masculin: „De fapt
nu se transformă, ci ies la lumină, ca într-un film cu aliens,
creaturile din lăuntrul lor.”4 (En réalité ils ne se transforment
pas, les créatures de leur intérieur apparaissent au grand jour,
comme dans un film peuplé d’aliens.)
3. (A) BALEIA (<fr. balayer) – verb: „După cîteva
clipe face din nou drumul înapoi şi baleiază cu privirea averea
de pe parchet. Durează mult. Am inima cât un purice: dacă
3

Robert Şerban, A cincea roată, în Dilema veche, nr. 20/28 mai-3 iunie
2004, p. 9.
4
Cristian Tudor Popescu, Ochiul şi obrazul, în Adevărul literar şi artistic,
nr. 718/25 mai 2004, p. 7.
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obiectul căutat nu se află aici?”5 (Après quelques instants, il
revient sur ses pas et balaye du regard la fortune étalée sur le
parquet. Ça dure. J’ai le cœur serré: que faire si l’objet
cherché ne s’y trouve pas?)
4. CAUSEUR (fr.) – adjectiv: Ştiu doar că i-a plăcut
toată viaţa să cînte, să danseze, că e un causeur împătimit.”6 (Je
sais juste qu’il a aimé toute sa vie chanter et danser, qu’il est
un causeur invétéré.)
5. CLIVAJ (<fr. clivage) – substantiv neutru:
„Întîrzierea nu ţine de legislativ sau executiv. Ea se vede cel
mai bine în clivajele sociale, care la noi apar unde n-ar trebui şi
sînt complet inexistente acolo unde ar trebui să le avem.”7 (Le
retard ne concerne pas le législatif ou l’exécutif. On le voit
mieux dans les clivages sociaux, qui apparaissent chez nous là
où ils ne devraient pas apparaître et qui sont absents là où ils
devraient exister.)
6. CONVORBITOR (<verb convorbi, con-+vorbi, cf.
germ. unterreden; con-+vorbitor) – substantiv masculin: „Nu
dădea buzna, nu era indiscretă pe linia senzaţionalului, nu se
complăcea în tutuială şi familiaritate, chiar dacă îşi cunoştea
foarte bine convorbitorul.”8 (Elle n’entrait pas en coup de vent,
n’était pas indiscrète dans la lignée du sensationnel, ne se
complaisait pas à tutoyer un autre, même si elle connaissait
très bien son interlocuteur.)
5

Ioana Pîrvulescu, Exterminarea intelectualului prin sîcîială, în România
literară, nr. 20/26 mai-2 iunie 2004, p. 21.
6
Gheorghe Grigurcu, Poetul în cetate, în România literară, nr. 20/26
mai-2 iunie 2004, p. 9.
7
Lucian Mîndruţă, TîrziuTM, în Dilema veche, nr. 19/21-27 mai 2004, p. 4.
8
Andrei Pleşu, Într-o lumină vorbitoare, în Dilema veche, nr. 20/28
mai-3 iunie 2004, p.11. Andrei Pleșu se referă, aici, la Tita Chiper.
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7. COOL (en.) – adjectiv: „A fost o greşeală să bem.
Nu ne-am alertat nici cînd au intrat două dulapuri pe care
Centaurul ni i-a prezentat bine dispus: Gemenii. Adică, de fapt,
ne cam alertaserăm, ba chiar pot să zic – urlam (în gînd) după
mamele noastre, dar nu mai aveam altceva de făcut decît să
rămînem cool.”9 (Nous avons commis une faute en buvant.
Nous ne nous sommes alertés ni quand deux escogriffes – que
le Centaure nous a présentées de bonne humeur: les Jumeaux –
sont entrées. À vrai dire, nous nous étions alertés, et même,
peux-je dire, nous hurlions (à part nous) après nos mères, mais
nous n’avions plus qu’à rester cool.)
8. «DAY ONE» (en.): „– Băăăi… eu te-am iubit, mă
auzi, te-am iubit, bestie mică ce eşti, din «day one», cînd m-aţi
călcat în picioare şi m-aţi jefuit ca nişte porci ce sunteţi.”10
(– Je t’ai aimé, espèce de brute, m’entends-tu, je t’ai aimé
depuis «day one», quand vous m’avez foulé aux pieds et que
vous m’avez pillé, sales cochons!)
9. ESEU (<fr. essai) – substantiv neutru: „Prezintă
interes traducerea excelentă și destul de liberă a lui Eminescu și
faptul că e singurul sonet de Shakespeare tradus de poetul
român. În rest, preluările unor idei ale lui Shakespeare sînt
numeroase, și au îndreptățit destule eseuri pe această temă.”11
(Ce qui présente intérêt c’est la traduction excellente et assez
libre de Mihai Eminescu et le fait que c’est l’unique sonnet de
Shakespeare qui ait été traduit par le poète roumain. En outre,
les reprises de certaines idées de Shakespeare sont
nombreuses, et ont incité le poète à réaliser des essais à ce
sujet.)
9

Ionuţ Chiva, fragment din romanul 69, în România literară, nr. 20/26
mai-2 iunie 2004, p. 18.
10
Ionuţ Chiva, idem.
11
Horia Gârbea, În jurul unui sonet de Eminescu, în România literară,
nr. 46/19 octombrie 2018, p. 7.
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10. EXPANDAT (cf. en. expanded) – adjectiv: „E un
nimeni expandat în nimicul din jur.”12 (Il est un «personne»
épanché dans le rien qui l’entoure.)
11. (A) FIDELIZA (fr. fidéliser) – verb (Cuvântul nu
apare încă în dicționarele de limba română.): „Există, din
partea postului TV, o logică [...], deoarece abonamentul
presupune încercarea de a fideliza publicul şi de a avea un
număr cît mai mare de spectatori (...).”13 (Il existe, du côté de
la chaîne nationale de télévision, une logique [...], puisque
l’abonnement suppose la tentative de fidéliser le public et
d’avoir le plus grand nombre de spectateurs.)
12.
FLAGRANT
(fr.
flagrant
délit)
–
adjectiv/substantiv neutru (expresia flagrant delict tinde să fie
redusă la cuvântul flagrant): „De multă vreme nu mai auzi pe
nimeni spunînd la t.v. ori nu mai citeşti în ziare flagrant delict.
Expresia, juridică la origine, compusă din adjectivul flagrant,
care indică modul surprinderii faptului, şi substantivul delict,
care indică infracţiunea, şi-a pierdut unul din termeni. «A fost
surprins în flagrant», spun aproape toţi crainicii ori scriu
aproape toţi ziariştii. Înjumătăţită, expresia este incorectă şi
face dovada inculturii celor care o folosesc.”14 (On n’entend
plus personne, depuis longtemps, dire à la télé et on ne lit plus
dans les journaux flagrant délit. L’expression, juridique à
l’origine, formée de l’adjectif flagrant, qui indique le fait que
le délit vient d’être commis ou est en train de se commettre, et
le nom délit, qui indique l’infraction, a perdu un de ses termes.
«Il a été surpris en flagrant», disent presque tous les speakers
ou écrivent presque tous les journalistes. Cassée en deux
12

Mihaela Michailov, Tensiuni scrâşnite, în Observator cultural,
nr. 222/25-31 mai 2004, p. 22.
13
Olivier Donnat, Un fapt antropologic major, în Dilema veche, nr. 20/28
mai-3 iunie 2004, p. 7.
14
Cronicar, în România literară, nr. 20/26 mai-2 iunie 2004, p. 32.
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morceaux, l’expression est incorrecte et fait la preuve du
manque de culture de ceux qui l’utilisent.)
Dincolo de virulența atacului îndreptat asupra acestei
noi utilizări, care este impusă în mass-media, este corect să ne
întrebăm dacă utilizarea nu va impune regula. Pe de altă parte,
se poate spune că, tocmai din cauza acestei posibilități de a
schimba regula, atacul îndreptat împotriva abuzării
(schimbării) expresiei este justificat.
13. INCONTURNABIL (<fr. incontournable) –
adjectiv: „Orice atelier – așadar, revin – comunică, transmite
ceva. O idee. O stare. Ceva original, unic, inconturnabil și
particular.”15 (Tout atelier – je le répète – communique,
transmet quelque chose. L’idée. L’état. Quelque chose
d’original, d’unique, d’incontournable et de particulier.)
14. INTERFAŢĂ (<en., fr. interface) – substantiv
feminin (informatică): „OFFRES constituie o interfaţă a
programelor universitare, doctorale şi postdoctorale, în care
diplomele sînt acreditate interuniversitar, publică reviste şi acte
ale colocviilor desfăşurate, susţine traduceri în limbile central
şi est-europene, organizează stagii de cercetare pentru
studenţi.”16 (OFFRES [Organisation francophone pour la
Formation et la Recherche européenne en Sciences humaines]
est une interface des programmes universitaires, doctoraux et
postdoctoraux, où les diplômes interuniversitaires sont
accrédités, où l’on publie des revues et des actes des colloques,
on soutient des traductions dans les langues centrales et est
européennes, on organise des stages de recherche au profit des
étudiants.)
15

Florin Toma, Klimtologia lui Brâncuși, în Viața românească, nr. 10/2018,
p. 102.
16
Magdalena Mărculescu-Cojocea, Limbajele acţiunii, în Dilema veche,
nr. 20/28 mai-3 iunie 2004, p. 14.
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15. INTERFON (<fr. interphone) – substantiv neutru:
„Interfonul, pentru care toţi locatarii au plătit, este furat sau
stricat destul de repede.”17 (L’interphone, pour lequel ont payé
tous les locataires, est assez vite volé ou abîmé.)
16. (A) JARGONIZA (jargon+-iza, cf. fr. jargonner) –
verb, familiar: „Liceenii sunt zgomotoşi peste poate (neavînd
bani pentru a merge în alte spaţii adecvate): stau, mai ales
iarna, dar şi primăvara ori toamna, pe casa scărilor, spun
măscări, beau, fumează (uneori, puţină «iarbă»), se mai şi
brutalizează unii pe alţii, jargonizează destul de violent.”18 Les
lycéens font beaucoup de tapage (n’ayant pas d’argent, ils ne
peuvent pas se permettre de bénéficier d’autres espaces, plus
adéquats): ils se tiennent, surtout au cœur de l’hiver, mais
aussi au printemps ou en automne, dans l’escalier, disent des
injures, boivent, fument (parfois, un peu d’«herbe»), se
brutalisent de temps en temps, jargonnent assez violemment.
17. KNOW-HOW (en.) – substantiv neutru: savoirfaire: „S-a dovedit, aşadar, că un pic de «know how» nu strică
niciodată.”19 (On a donc prouvé qu’un peu de «know-how» n’a
jamais fait de mal à personne.)
18. LIBERTARIAN (libertar+-ian, cf. fr. libertaire) –
adjectiv, substantiv: «partisan de la liberté absolue; anarchiste»
(Există și termenul libertar <fr. libertaire, cu același sens.):
„Pe plan filozofic şi politic, Jacques Prévert este, înainte de
toate, un libertarian; adică, în mod fundamental, un imbecil.”20
17

Ruxandra Cesereanu, Viaţa la bloc sau România la borcan?, în 22,
nr. 742/25-31 mai 2004, p. 9 .
18
Idem.
19
Am refuzat compromisul, Ara Şeptilici în dialog cu Tudor Giurgiu, în
Cultura, nr. 11/26 mai-1 iunie 2004, p. 24.
20
Michel Houellebeck, Jacques Prévert e un bou, în Lettres françaises,
iulie 1992 – citat în Re-member, rubrică din Dilema veche, nr. 20/28
mai-3 iunie 2004, p. 13.
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(Philosophiquement et politiquement, Jacques Prévert est
d’abord un libertaire; c’est-à-dire, fondamentalement, un
imbécile.)
19. MEDIA (<mass-media; fr. média): „Revista
noastră, care apare lunar, are un mare avantaj faţă de
competiţie: e cu adevărat independentă. Nu ţinem de niciun
trust media.”21 (Notre revue, qui paraît mensuellement, a un
grand avantage face à la compétition: elle est vraiment
indépendante. Nous ne dépendons d’aucun trust média.)
Cuvântul este de dată recentă, față de expresia
consacrată mass-media. Expresia recomandată este, sau era,
totuși, în limba română, „mijloace de comunicare în masă”.
20. MEDIATIC (<fr. médiatique) – adjectiv: „A
intervenit o lege implacabilă a erei informaţionale – cine nu e
mediatic se pierde în ceaţă – şi una specifică epocii de tranziţie:
nu există cine e absent.”22 (Une loi implacable est intervenue
dans l’ère informationnelle – celui qui n’est pas médiatique
s’estompe peu à peu –, et une autre qui est spécifique à la
transition: loin des yeux, loin du cœur.)
21. MEFIENT (<fr. méfiant) – adjectiv: „Ştiţi ceva
despre el – nu ştiţi nimic, aşa-i? anticipează omul, cu
experienţa profesionistului, care te-a evaluat dintr-o ochire. Ba
da, mă reped, după un blocaj de cîteva secunde, cum să nu, e
cel mai important critic literar!! Şi-l privesc îngrozită.
Manolescu, bă, spune un coleg care stătea comod pe scaun, cu
ton de reproş. Omul nu mai adaugă nimic, mă priveşte mefient,
telefonează. E o doamnă pentru Comisia… şi mă fixează
întrebător ridicîndu-şi puţin bărbia. Validare − Grade −
21

Reclamă pentru revista Imago, în Dilema veche, nr. 20/28 mai-3 iunie
2004, p. 11.
22
Livius Ciocîrlie, Et in Arcadia ego, în România literară, nr. 20/26
mai-2 iunie 2004, p. 3.
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Didactice, spun tare.”23 (Savez-vous quelque chose sur lui –
vous ne savez rien, n’est-ce pas? anticipe-t-il, avec
l’expérience du professionnel, qui évalue l’homme en un clin
d’œil. Si, fais-je vite, après un blocage de quelques secondes,
c’est le critique littéraire le plus important !! Et je le regarde
épouvantée. Manolescu, lui lance un collègue, assis
commodément sur une chaise, sur un ton de reproche.
L’homme ne dit plus rien, me regarde avec méfiance,
téléphone. C’est une dame pour la Commission… et
m’interroge du regard en levant un peu le menton vers moi.
Validation − Grades − Didactiques, dis-je plus fort.)
22. MODERATOR (<fr. modérateur) – substantiv
masculin: „Dacă, prin absurd, ar muri cei… o sută de «maeştri»
ai discursului, moderatorii de talk-show-uri ar trebui să-şi dea
demisia sau să pornească în căutarea altor interlocutori,
capabili să (vă) susţină astfel de emisiuni.”24 (Si, par absurde,
les… cent «maîtres» du discours mouraient, les réalisateurs de
talk-shows devraient démissionner ou s’en aller à la recherche
d’autres interlocuteurs, capables de (vous) soutenir de telles
émissions.)
23. NON-STOP (en.) – substantiv neutru: «magasin
ouvert 24 heures sur 24»: „Nu mai ştiu cînd a apărut Magazinul
din colţ. Nu avea nici o calitate anume, în afară de faptul că era
non-stop.”25 (Je ne sais plus quand est apparu le Magasin du
coin. Il n’avait aucune qualité particulière, à part celle d’être
ouvert en permanence.)
23

Ioana Pîrvulescu, Exterminarea intelectualului prin sîcîială, în România
literară, nr. 20/26 mai-2 iunie 2004, p. 21.
24
Robert Şerban, A cincea roată, în Dilema veche, nr. 20/28 mai-3 iunie
2004, p. 9.
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Iaromira Popovici, Cartierul meu, în Dilema veche, nr. 20/28
mai-3 iunie 2004, p. 17.
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24. ODORATE (<fr. odorat, „miros”) – substantiv
neutru, plural: «odeurs, arômes, aromates»: „Gigantismul fizic,
corporal, al lui Gargantua se răsfrînge în gigantismul frazei
rabelaisiene aglomerată de forme, de substanţe, culori, odorate,
drojdii, excese, tot ce este şi al naturii.”26 (Le gigantisme
physique, corporel, de Gargantua se reflète dans le gigantisme
de la phrase rabelaisienne encombrée de formes, substances,
couleurs, aromates, lies, excès, tout ce qui appartient à la
nature aussi.)
În limba română există cuvântul odorat, dar nu sub
formă de substantiv, ci de adjectiv (odorat, în română,
înseamnă „parfumat”). Avem, așadar, de-a face, în acest caz,
cu o inovație gramaticală.
25.
PANOU
PUBLICITAR
(<fr.
panneau
publicitaire) – substantiv + adjectiv: „Un panou publicitar
mişcător la staţia de metrou Piaţa Unirii. Un zîmbet larg, dinţi
albi, cămaşă albă (deşi panoul e prăfuit): «Bucureşti, cîştigi cu
Geoană!» Repede, însă, «catindatul» e împins în sus şi apare o
altă imagine de dedesubt: un microfon cu un cactus în vîrf
(Radio Total). Apoi reapare Geoană şi din nou e împins în sus
de cactus şi aşa mai departe.”27 Un panneau publicitaire mobile
place Unirii. Sourire aimable, dents blanches, chemise blanche
(bien que le panneau soit poussiéreux): «Bucarest, c’est avec
Geoană que tu gagnes!» Mais, assez vite, le candidat est
poussé vers le haut et une autre image, d’en bas, surgit: un
microphone couronné d’un cactus (Radio Total). Puis Geoană
réapparaît qui est repoussé de nouveau par le cactus et ainsi
de suite.
26

Constantin Ţoiu, Fraza lui Rabelais (1), în România literară,
nr. 20/26 mai-2 iunie 2004, p. 12.
27
A. M., rubrica Cu ochii-n 3,14 (Întreaga dvs. viaţă se înscrie într-un
volum de legi absurde, cu un cactus în vîrf), în Dilema veche, nr. 20/28
mai-3 iunie 2004, p. 19.
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26. PESTILENT (fr. pestilentiel) – adjectiv:
„Problema cîinilor la bloc este aceea că, vrînd-nevrînd, latră
cînd vor ei (doar de aceea sînt cîini); pisicile sînt mai blazate şi
silenţioase, dar şi mai pestilente (...).”28 (Le problème des
chiens dans les immeubles à habiter est que, bon gré mal gré,
aboient quand ils veulent (c’est pour cela qu’ils sont des
chiens); les chats sont plus blasés et silencieux, mais ils sont
aussi plus pestilentiels...)
27. POP-CORN (cuvânt anglo-american, din to pop,
«éclater», și corn, «maïs»; «maïs soufflé» sau «maïs éclaté») –
substantiv invariabil: „[Tarantino] admite, ba chiar doreşte ca
Fahrenheit 9/11 să fie văzut de oameni într-o vineri seară,
mîncînd pop-corn, să râdă ca la o comedie, dar să iasă din sală
moralmente răzbunaţi.”29 ([Tarantino] admet, et même désire
que Fahrenheit 9/11 soit vu par les gens un vendredi soir, en
mangeant du pop-corn, qu’ils rient comme à une comédie,
mais à condition qu’ils sortent de la salle vengés moralement.)
Formula corectă, recomandată, în limba română – „floricele de
porumb” este, ar putea afirma unii cititori sau vorbitori de
limba română, „desuetă”, în DOOM regăsindu-se expresia
pop-corn, precedată de o steluță (asteriscul *, cuvânt preluat
din limba franceză – astérisque), ceea ce înseamnă că este
vorba despre „un element nou introdus în DOOM”.
28. PROMPTER [promptεr] (en. prompter, fr.
prompteur) – substantiv neutru: „Cînd cu gene ostenite,
regizorul de emisie închide prompterul şi în timp ce pe ecran
rulează genericul de final peste imaginea clasică în care
prezentatoarea îşi fojgăie hîrtiile de pe pupitru şi-şi
28

Ruxandra Cesereanu, Viaţa la bloc sau România la borcan?, în 22,
nr. 742/25-31 mai 2004, p. 9.
29
Michael Moore: Credeţi că Bush ştie ce este La Palme d’Or? (Cannes
2004), în Adevărul literar şi artistic, nr. 718/25 mai 2004, p. 16.
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închide-deschide-închide-deschide pixul, privirea ei rimelată
alunecă melancolic undeva în colţul studioului şi un zîmbet
misterios îi flutură abia perceptibil peste rujul Dior color
stay.”30 (Pendant que les cils du metteur en scène se baissent,
fatigués et qu’il éteint le prompteur, sur l’écran passe le
générique final collé à l’image classique de la présentatrice
qui fourmille ses feuilles de papier sur son pupitre, en fermant
ouvrant fermant ouvrant son stylo-bille, en laissant son regard
fardé de rimmel glisser mélancoliquement quelque part vers le
coin du studio et un sourire mystérieux flotter, à peine
saisissable, sur son rouge à lèvres Dior color stay…)
29. PROTOCRONIST [protokronist] (proto- +
[sin]cronism: gr. protos, primul, kronos, timp) – substantiv sau
adjectiv: „Conform teoriilor acestora, pe care îmi îngădui să le
numesc post-protocroniste, lumea antică a început în Carpaţi,
scrierea s-a inventat tot aici, iar energiile telurice ale planetei se
concentrează într-un punct misterios, localizat cu aproximaţie
în masivul Bucegi, între Babele şi bufetul gării din Sinaia. Nu
mai căutaţi, Buricul lumii a fost, în sfîrşit, găsit.”31 (Selon ces
théories, que je voudrais appeler post-protochroniques,
l’antiquité a commencé dans les Carpates, l’écrit aussi y a été
inventé, et les énergies telluriques de la planète s’accumulent
dans un point mystérieux, situé dans les monts Bucegi, entre
Babele et le buffet de la gare de Sinaïa. Ne cherchez plus, on a
enfin trouvé le nombril du monde.)
30. RESPIRUL (<v. a respira, respirer) – substantiv
neutru (creație a scriitorului, respirul are același sens ca
respiraţie, dar și o nuanță poetică suplimentară): „Fiinţa
fiecăruia şi fiinţa lumii sînt constituite de strălucirea lui în
30

Simona Tache, Ce fac vedetele cînd se închide prompterul, în Dilema
veche, nr. 20/28 mai-3 iunie 2004, p. 15
31
Lucian Mîndruţă, TîrziuTM, în Dilema veche, nr. 19/21-27 mai 2004, p. 4.
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expansiune, de «respirul» lui.”32 (L’être humain et l’être du
monde entier sont constitués de son éclat en expansion, de son
«soupir».)
31. (A) SECONDA (<fr. séconder; seconde.) – verb:
accompagner: „Dumneavoastră? mă întreabă portarul numărul 1.
La comisia de validare a gradelor didactice, spun. Omul mă
secondează ca pe un delincvent pînă la portarul numărul 2.”33
(Vous cherchez? me demanda le concierge numéro 1. La
commission de validation des grades didactiques, dis-je.
L’homme m’accompagne comme si j’étais un délinquant
jusqu’au concierge numéro 2.)
32. SENZOR (<en. sensor, fr. senseur) – substantiv
masculin: „Mă întîmpină o atmosferă militarizată, portar în
uniformă albastră, bare metalice cu senzori.”34 (Je suis
accueillie dans une atmosphère militarisée, concierge en
uniforme bleu, barres métalliques aux senseurs.)
33. SMS (en.) – substantiv neutru: „În Evenimentul zilei
au apărut tot felul de detalii despre viaţa privată a victimelor şi
a familiilor lor (de unde veneau, unde se duceau, care a fost
ultimul SMS primit de una dintre victime de la prietena sa
etc.), pe site-ul Jurnalului naţional au apărut imagini ale
exploziei, reporterii TV s-au înghesuit să transmită din spitale
ş.a.m.d.”35 Dans «Evenimentul zilei» ont fait leur apparition
toutes sortes de détails sur la vie privée des victimes et de leurs
32
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2004, p. 20.
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familles (d’où ils venaient, où ils allaient, quel a été le dernier
SMS reçu par l’une des victimes de la part de son amie, etc.),
sur le site du «Jurnal naţional» ont été vues des images de
l’explosion, les reporters TV se sont hâté de transmettre les
images des hôpitaux et ainsi de suite.
34. SPOT (en.) – substantiv neutru: „«A înnebunit
lupul! S-a ţicnit lupul!» Această exclamaţie, extrasă dintr-un
spot de reclamă la o pastă de dinţi, a intrat deja în uzanţele
cotidiene. Se foloseşte, la o bîrfă mică, atunci cînd nu eşti de
acord cu şefu’.”36 («Le loup est devenu fou! Le loup est
cinglé!» Cette exclamation, tirée d’une publicité pour la pâte
dentifrice, est déjà entrée dans l’usage quotidien. On l’emploie
à un petit commérage, lorsqu’on ne veut pas agir de
connivence avec le chef…)
35. SULFUROS (fr. sulfureux) – adjectiv: (fig.) „Vom
vota la 6 iunie, va urma vara cu temperaturile ei punitive şi
atmosfera se va încărca şi mai mult cu sarcinile sulfuroase ale
pre-campaniei pentru «celelalte» alegeri.”37 (Le 6 juin on
votera, puis on supportera l’été et ses températures punitives,
l’atmosphère se chargera encore des tâches sulfureuses des
élections anticipées.)
36. TALK-SHOW (en.) – substantiv neutru: „Nu, nu
mai e nevoie să ne prezentaţi, pentru că noi facem parte, alături
de cîteva persoane, din «clientela» televiziunilor, în special a
emisiunilor de acest format – talk-show.”38 (Non, il n’est plus
nécessaire de nous présenter au public, car nous faisons
36
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partie, avec quelques autres personnes, de la «clientèle» des
télévisions, notamment des émissions ayant ce format – talkshow.)
37. TERMOPAN – substantiv neutru (inițial,
substantiv propriu, denumire a unei firme, apoi substantiv
comun): „De asemenea, nici blocul nostru (altfel,
nesemnificativ şi mereu la concurenţă cu cel de vizavi, al
Loteriei Naţionale şi dotat, din start, cu termopane) nu a rămas
mai prejos (...).”39 C’est aussi la situation de notre immeuble
(d’ailleurs insignifiant et toujours en concurrence avec celui
qui appartient à la Loterie nationale, placé vis-à-vis de lui et
doué, dès le début, de vitres thermorésistantes), qui ne s’est
pas laissé surpasser.
38. TRIPLUŞTECĂR (germ. tripl/u/ + Stecker) –
substantiv neutru: „Omul mai trebuie să vină doar să-mi aducă
tripluştecărul pe care, uitîndu-l în zid după ce astupase tunelele,
a fost nevoit să-l taie, ca să nu mai spargă iar zidul.”40 (Il ne lui
reste qu’à m’apporter la fiche triple qu’il avait oubliée dans le
mur après avoir bouché les tunnels et qu’il avait été obligé de
couper, pour ne pas briser de nouveau le mur.)
39. (A) ZAPPA (fr. zapper, en. to zap) – verb:
pratiquer le zapping: „Difuzarea unui spectacol de operă, la
televizor, înseamnă o audienţă incomparabil mai mare decît a
spectacolului propriu-zis. Chiar dacă audienţa este instabilă,
datorită libertăţii de a zappa, ea are atuul continuităţii.”41 (La
diffusion d’un spectacle d’opéra, à la télé, fait une audience
39
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beaucoup plus large que le spectacle proprement dit. Même si
l’audience est fluctuante, grâce à la liberté de zapper, elle a
l’atout de la continuité.)
Câteva observații referitoare la anglicismele utilizate
Anglicismul, odată adoptat în limba română,
dobândește un articol (de exemplu, site-ul, talk-show-ul etc.).
De obicei, cuvântul străin este separat de articol în limba
română prin cratimă, ceea ce demonstrează că nu există (sau nu
există încă) o asimilare convingătoare a acestuia în limba
română. Atâta vreme cât se continuă să se scrie cuvintele
străine separate de articolul românesc, cuvintele respective nu
pot fi adoptate de toți vorbitorii nativi de limbă română. Pe de
altă parte, adăugarea articolului românesc la cuvintele străine,
separat printr-o cratimă (care marchează originea străină a
cuvântului), demonstrează că acel cuvânt este adoptat deja pe
jumătate (sau chiar mai mult de jumătate) în limba română.
Există, de asemenea, abuzuri de cuvinte de origine
străină, situații în care se adaugă articolul românesc (cu sau
fără liniuță), mai ales în limba vorbită, dar nu numai, la
cuvintele din limba străină care nu le sunt cunoscute românilor.
În astfel de cazuri, există un curent de opinie defavorabil
introducerii acelor cuvinte în limba română, considerându-se că
astfel de încercări se află sub semnul lipsei de interes cultural a
locutorului față de propria sa limbă.
Concluzie
Teodora Cristea a afirmat, în concluzia lucrării sale,
intitulate Stratégies de la traduction, că metoda cea mai bună
de a traduce, odată eliminată amenințarea sau primejdia de a
înțelege greșit mesajul din limba respectivă (în speță, limba
franceză) constă în libertatea față de metodă: «La théorie de la
traduction devra laisser la voie libre aux options du
traducteur.» Această „independență” este obținută după
îndelungi cercetări, cu ajutorul lecturilor, atât în limba română
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cât și în limba străină, cu răbdare și asceză, cu hărnicie, cu un
strop de imaginație necesară: „Câte țărmuri înflorite, ce palate
și cetăți,/Străbătute de-al tău farmec ție singură-ți arăți!”
(Mihai Eminescu, Scrisoarea I).
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INVESTIGAREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ
A LOCULUI FAPTEI ÎN CAZUL ACCIDENTELOR
DE CIRCULAŢIE PRODUSE CA URMARE A
TRANSPORTULUI DE SUBSTANŢE PERICULOASE
Colonel (r) chimist Mihai STOICA
Comisar de poliţie dr. chimist Daniela-Laura FERARU
– experți criminaliști autorizați în domeniul
„Expertiza fizico-chimică a probelor materiale”
Serviciul Expertize Fizico-Chimice
Institutul Naţional de Criminalistică
Inspectoratul General al Poliției Române

Accidentele de circulaţie, din punctul de vedere al
organelor de poliţie care au obligaţia de a cerceta şi de a
soluţiona aceste cazuri, sunt evenimentele care prin urmările pe
care le-au produs constituie fapte ce intră sub incidenţa
prevederilor Codului penal sau ale altor norme juridice, cu
privire la care trebuie desfăşurate activităţi de cercetare în
vederea stabilirii cauzelor şi împrejurărilor producerii, precum
şi a răspunderii ce incumbă persoanele care au participat la
comiterea lor.
În conformitate cu prevederile legale, este supus
înregistrării ca accident de circulaţie rutieră evenimentul care
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
 s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice
(bulevard, stradă, alee, intrare, cale, splai etc.) ori şi-a
avut originea într-un asemenea loc, ca urmare a
nerespectării unei reguli de circulaţie;
 a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau mai multor
persoane ori cel puţin un vehicul a fost avariat sau au
rezultat alte pagube materiale;
 în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în
mişcare.
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În cazul accidentelor petrecute pe drumuri închise
circulaţiei rutiere sau drumuri aflate pe proprietăţi private, se
aplică regulile stabilite de administratorul proprietăţii. Dacă nu
există reguli, atunci se pot aplica cele privind circulaţia pe
drumurile publice, coroborate cu prevederile Codurilor civil şi
penal.
Raportate la urmările socialmente periculoase,
accidentele de circulaţie se clasifică în:
 accidente soldate cu victime;
 accidente soldate numai cu pagube materiale.
Competenţa de a constata şi soluţiona aceste accidente o
au, potrivit legii, lucrătorii formaţiunilor de poliţie rutieră,
precum şi agenţii de poliție rurală, desemnaţi prin ordin de zi al
conducerii inspectoratelor judeţene de poliţie, care trebuie să
posede permise de conducere auto cu minim categoria B şi să
aibă cel puţin un an vechime în munca de poliţie.
Transportul substanţelor şi preparatelor chimice
periculoase este reglementat, în România, prin Legea
nr. 31/1994 pentru aderarea României la Acordul European
privind Transportul Internaţional Rutier al Mărfurilor
Periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie
19571, H.G. nr. 1374/2000 pentru aprobarea Normelor privind
aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului
European privind Transportul Internaţional Rutier al Mărfurilor
Periculoase modificată şi completată cu H.G. nr. 258/2004.
Transportul mărfurilor periculoase trebuie să se
desfăşoare în condiţii specifice, fiind asociat cu riscuri speciale
cauzate de proprietăţile periculoase, pentru om şi mediul
înconjurător, ale substanţelor transportate (de exemplu,
1
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inflamabile, corozive etc). Fiecare substanţă și preparat chimic
periculos trebuie pregătite pentru transport, ambalate
corespunzător pentru a elimina posibile pierderi necontrolate
de material. Ambalarea are un rol deosebit de important în
scopul minimizării riscurilor. Alegerea ambalajului este
elementul-cheie al întregului proces de transport.
Ambalajele destinate transportului substanţelor şi
preparatelor chimice trebuie încercate şi omologate. Procedura
de omologare este stabilită prin Ordinul M.E.C. nr. 610/2005.
Ambalajele omologate trebuie marcate cu codul U.N.
(U.N. – Naţiunile Unite). Acest cod certifică conformitatea
tipului constructiv de ambalaj cu prevederile A.D.R. şi faptul
că acesta întruneşte toate cerinţele în vederea utilizării sale
pentru transportul materialelor periculoase. Codul U.N.
reprezintă un sistem internaţional de identificare care
furnizează informaţii importante privind ambalajul.
Produsele periculoase sunt clasificate astfel:
– Clasa 1: substanţe şi obiecte explozive;
– Clasa 2: gaze;
– Clasa 3: lichide inflamabile;
– Clasa 4.1: substanţe solide inflamabile, substanţe
autoreactive şi substanţe solide explozibile desensibilizate;
– Clasa 4.2: substanţe supuse inflamării spontane
(autoinflamabile);
– Clasa 4.3: substanţe care, în contact cu apa, degajă
gaze inflamabile;
– Clasa 5.1: substanţe comburante (care conţin oxigen
şi întreţin arderea);
– Clasa 5.2: peroxizi organici;
– Clasa 6.1: substanţe toxice;
– Clasa 6.2: substanţe infecţioase;
– Clasa 7: materiale radioactive;
– Clasa 8: substanţe corozive;
– Clasa 9: substanţe şi obiecte periculoase diverse.
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Conform Codului rutier, cu modificările ulterioare,
transportul mărfurilor sau produselor periculoase se efectuează
numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) vehiculul îndeplineşte condiţiile tehnice şi de agreere,
prevăzute în Acordul European privind Transportul Rutier
Internaţional al Mărfurilor Periculoase (A.D.R.);
b) vehiculul are dotările şi echipamentele necesare
prevăzute în reglementările în vigoare;
c) conducătorul vehiculului deţine certificat A.D.R.
corespunzător.
Administratorul drumului public stabileşte, cu avizul
poliţiei rutiere, traseele interzise accesului vehiculelor care
efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase, cu
indicarea rutelor ocolitoare sau alternative şi a semnalizării
corespunzătoare acestora.
Parlamentul European a votat în majoritate un raport
privind armonizarea regulilor pentru transportul mărfurilor
periculoase. Propunerea vizează o singură lege europeană, care
să cuprindă prevederile curente pentru transportul rutier şi
feroviar şi care să includă şi dispoziţii pentru căile navigabile
interne. Deputaţii europeni au considerat că propunerea, odată
acceptată, va contribui la o simplificare legislativă şi la condiţii
mai sigure de transport. Actualele prevederi europene privind
transportul pe căi rutiere şi feroviare al mărfurilor periculoase2
sunt mult prea complicate şi dificil de aplicat de către cetăţeni,
de operatori din transporturi şi de autorităţile naţionale. Noua
lege se doreşte mai simplă şi uşor de înţeles. Propunerea
include şi dispoziţii pentru transportul mărfurilor periculoase
pe căi navigabile interne, considerând riscul crescut de
accidente şi în acest sector de transport.
Cantitatea totală de mărfuri periculoase transportate
anual în Uniunea Europeană este de aproape 110 miliarde de
2

Acordul European privind Transportul Rutier Internaţional al Mărfurilor
Periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva, la 30 septembrie 1957.
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tone, dintre care 58% prin transport rutier, 25% prin transport
feroviar şi 17% prin căi navigabile interne.

Deputaţii au cerut câteva precizări de natură tehnică,
care permit statelor membre să impună, pentru motive de
siguranţă, norme speciale pentru situaţii care nu sunt
menţionate în noua directivă.
Statele membre pot stabili cerinţe specifice de siguranţă
pentru transportul naţional şi internaţional de mărfuri
periculoase pe teritoriul lor, în ceea ce priveşte:
– transportul de mărfuri periculoase realizat cu
vehicule, vagoane sau nave destinate căilor navigabile
interioare, care nu face obiectul prezentei directive;
– utilizarea unor rute prestabilite;
– norme speciale pentru transportul de mărfuri
periculoase în trenuri de călători.
Comisia va trebui să fie informată cu privire la astfel de
dispoziţii şi să informeze corespunzător, la rândul său, celelalte
state membre.
În cazul accidentelor de circulaţie, merită subliniate
unele aspecte ale activităţii celor care ajung primii la faţa
locului.
După acordarea primului ajutor, prioritate vor avea
activităţile necesare pentru înlăturarea pericolelor iminente. În
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cazul catastrofelor rutiere, principalele pericole iminente sunt
exploziile, incendiile şi coliziunile în lanţ care se pot dezvolta.
Agenţii ajunşi la faţa locului vor îndepărta orice obiect care are
potenţial inflamabil de locul unde s-a scurs combustibilul ori
unde pot apărea scurgeri de combustibil, vor interzice accesul
cu foc deschis sau cu ţigări în zonă, vor opri circulaţia deviind
fluxul de autovehicule pe alte artere, vor anunţa urgent unităţile
specializate care pot desfăşura activităţi de descarcerare, de
stingere a incendiilor, de manevrare a sistemelor de
aprovizionare cu gaze, apă sau energie electrică.
În mod inevitabil, un accident de circulaţie conduce la
scoaterea temporară din uz a perimetrului pe care urmează să
se desfăşoare cercetarea la faţa locului. De multe ori, circulaţia
este sensibil îngreunată sau devine imposibilă, existând, în
acelaşi timp, riscul producerii de noi coliziuni, pagube
materiale etc. În funcţie de situaţie, va trebui ca cei ajunşi
primii la faţa locului să interzică circulaţia pe porţiunea de
drum pe care se găsesc urme şi mijloace materiale de probă,
astfel că fluxul de autovehicule va fi dirijat pe un singur sens
sau pe alte artere care să permită ocolirea locului accidentului.
La faţa locului, primii ajunşi, în condiţiile unui trafic intens
specific unui drum european – ca exemplu – întâmpină greutăţi
deosebite în luarea măsurilor arătate. De diligenţa, diplomaţia,
stăpânirea de sine, operativitatea şi fermitatea acestora depinde,
în mod fundamental, evitarea catastrofelor.
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Cercetarea la faţa locului în cazul accidentelor rutiere
presupune măsuri preliminare (informarea cu privire la situaţia
existentă la faţa locului şi a echipamentului necesar pentru
efectuarea în condiţii optime a cercetării, deplasarea cu
operativitate la locul accidentului, identificarea locului
accidentului, a căilor de acces către acesta, a poziţiei
autovehiculului şi/sau autovehiculelor implicate, a poziţiei
victimei/victimelor, stabilirea modificărilor ce au fost aduse
locului faptei şi reconstituirea, pe cât posibil, a poziţiei
originale a aspectelor modificate) şi cercetarea propriu-zisă
(stabilirea, delimitarea şi protejarea perimetrului locului faptei,
efectuarea fotografiilor de orientare şi schiţă, fotografierea sau
videofilmarea în detaliu a urmelor şi a mijloacelor materiale de
probă descoperite la locul accidentului, identificarea obiectelor
şi urmelor care interesează cauza şi marcarea lor cu plăcuţe
indicatoare în ordinea descoperirii, începând de la locul
impactului, stabilirea poziţiei şi a raportului dintre vehicule,
corpul victimei, obiectele principale şi carosabil prin efectuarea
de măsurători ale părţii carosabile, benzii de rulare,
acostamentului).
În funcţie de natura şi amploarea evenimentului, se
solicită prezenţa unităţilor specializate, de exemplu echipe
medicale şi personal al Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă.
În cazul producerii unor evenimente cu niște consecinţe
potenţial periculoase (contaminare chimică, biologică,
radiologică, pericol de prăbuşire, explozie etc.), se va interveni
doar după ce unităţile specializate vor îndepărta pericolul.
Personalul acestor unităţi de intervenţie va fi atenţionat cu
privire la necesitatea protejării probelor şi a minimalizării
efectelor intervenţiei.
În aceste cazuri, există risc de contaminare provenind
de la materialul biologic prezent sau de la materialele/
substanţele din încărcătura vehiculelor, impunându-se deci
utilizarea unor echipamente de protecţie (salopete de unică
folosinţă, măşti respiratorii, mănuşi, bonetă).
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Exemple de evenimente care au avut consecinţe
potenţial periculoase:
1. deversarea de metacrilat de metil pe o suprafață de
2
600 m , la 30 km de Timişoara;

2. deversarea a 18 tone de produse petroliere, pe Calea
Aradului din Timişoara;

3. împrăştierea, pe şosea, în apropierea localității Jena,
din judeţul Timiş, a 195 de recipienţi cu acetilenă tehnică şi a
5 recipienţi cu heliu şi mixtură laser;
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4. răsturnarea unui camion cu combustibil gazos
(propan), din cauza adormirii şoferului la volan – în Canada.

5. Un exemplu de accident rutier, în care a fost implicat
un camion cu fertilizator chimic şi care a avut ca urmare
explozia încărcăturii şi formarea unui crater cu diametrul de 20
de metri, a avut loc, la 11.09.2007, în nordul Mexicului, fiind o
situaţie similară cu cea de la Mihăileşti, din anul 2004.
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PREDAREA ÎN ECHIPĂ COLABORATIVĂ –
CE ESTE ȘI CUM O PUTEM ADUCE ÎN FORMARE
Comisar-șef de poliție dr. Aurelia RĂDUȚ
Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Oare ideea de a fi doi formatori în clasă are efecte doar
asupra participanților, la pregătire, sau mai putem intui și alte
avantaje ale ei?
Obiectivele urmărite în acest articol sunt: de a identifica
și defini corect termenul, de a-i evidenția avantajele și punctele
nevralgice, de a puncta câteva elemente metodice și de bune
practici pentru cei care ar dori să se implice corect și cu efect în
desfășurarea diferitelor sesiuni de formare alături de un coleg.
Documentarea pentru acest subiect m-a pus în ipostaza
să descopăr lucruri noi și nuanțe interesante în modul în care
sunt definiți termenii de „team teaching” și „co-teaching” sau
„collaborative teaching”, nuanțe pe care vi le supun atenției și
reflecției dumneavoastră.
Am idenitificat, așadar, termenul de „collaborative team
teaching” pe care îl asociez ideii de predare în echipă, așa cum
se promovează ca practică în I.S.O.P., cât și termenul simplu
de „team teaching”. Termenul de „co-teaching” este definit în
literatura de specialitate1 mai ales pentru a descrie realitatea
unor clase eterogene în privința participanților, clase care
includ copii cu nevoi speciale (spre exemplu, copiii cu deficit
de atenție sau cu un ritm mai lent în învățare). În cadrul acestor
1

http://www.studylecturenotes.com/curriculum-instructions/what-is-teamteaching-definition-characteristics-of-team-teaching
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clase, un învățător și un profesor specializat în educarea
copiilor cu nevoi speciale planifică împreună un scenariu, îl
desfășoară, monitorizează grupul și progresul.
La căutarea sintagmei „team teaching” sau „predare în
echipă”, am găsit explicații, cercetări/studii și exemplificări
mai ales pentru desfășurarea orelor cu clasele de studenți,
așadar la nivelul învățământului universitar2. Conceptul este
înțeles ca fiind predarea asigurată de profesori care au domenii
de expertiză diferite, sprijinindu-se reciproc și abordând
perspectivele lor pentru aprofundarea înțelegerii unor
noțiuni/concepte.
Cum funcționează și care sunt modelele de predare
în echipă?
1. Predarea în echipă clasică – ambii formatori
planifică scenariul și muncesc împreună pentru a atinge
obiectivele și a-i ajuta pe participanți în acest sens. Implicarea
este realizată în egală măsură în cadrul scenariului; acest tip de
predare oferă posibilitatea participanților să li se răspundă la
întrebări sau să fie îndrumați în sesiunea respectivă. Se
promovează sesiunile de întrebări, interacțiunea între
participanți, cei doi formatori având rolul de a orienta, asista și
susține grupul.
2. Un formator predă și celălalt observă și/sau asistă.
Faptul că un formator e implicat activ oferă celuilalt
posibilitatea să ofere sprijin în mod individual anumitor
participanți, iar în calitate de observator poate fi atent la
reacțiile participanților, la răspunsurile nonverbale, la
implicarea sau neimplicarea în anumite problematici/tematici.
Aceste observații pot fi foarte valoroase pentru structurarea, în
continuare, a conținutului scenariului didactic.
3. Predarea centrată pe sarcini – formatorii sunt
responsabili pentru anumite părți ale conținutului și fiecare
2

https://ctl.byu.edu/tip/team-teaching-brief-summary
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poate să își asume acele părți la care sunt mai buni, mai
documentați/experimentați. Grupul poate fi împărțit în
subgrupuri și după ce li se repartizează anumite sarcini,
cursanții pot migra de la o sarcină la alta sau formatorii se pot
roti de la un grup la altul.
4. Predarea paralelă – grupul este împărțit în două
subgrupuri. Cele două subgrupuri sunt învățate același lucru,
dar în moduri diferite. Se realizează apoi discuții cu întregul
grup și formatorii orientează direcția discuțiilor către
obiectivele propuse și anunțate la început.
5. Predarea alternativă în echipă – un formator lucrează
cu grupul mare, în timp ce al doilea lucrează punctual cu un
grup mai mic sau răspunde unor solicitări punctuale ale unor
participanți care poate nu au înțeles, care mai au ceva de
adăugat.
Definind concis și pe înțeles termenul a preda în
echipă, se presupune că doi formatori planifică, proiectează,
conduc și evaluează modul de îndeplinire a obiectivelor pe care
le-au stabilit unei clase de cursanți.
Asigurarea conținuturilor în echipă înseamnă că cei
doi au același nivel de responsabilitate, își impart rolurile în
cadrul scenariului didactic gândit și au capacitatea de a
urmări în același timp atât reacția grupului cât și a colegului,
adaptându-se cu flexibilitate și acceptare.
Feedbackul de după finalizarea unei sesiuni de predare
în echipă este obligatoriu și foarte important pentru clarificarea
a ceea ce a funcționat sau nu, a nevoilor celor implicați, a
analizei modului de reacție a grupului, a cerințelor acestuia.
Este un instrument excelent de îmbunătățire a relației dintre
formatori, a conținuturilor/aplicațiilor oferite.
Formatorii care fac echipă pot fi ai aceleiași catedre, din
două catedre diferite sau pot exista echipe formate
interinstituțional (echipă de tip „formatori din școli/centre
diferite” sau echipă „formator-expert al unei instituții
beneficiare”).
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Cum se formează o echipă și cum ajungem să
formăm o echipă de formatori?
Propun să pornim de la etapele formării unei echipe la
modul general și să detaliem apoi conceptele teoretice, făcând
trimiteri doar spre echipele de formatori (în fapt, predarea se
realizează, de regulă, de către doi formatori, această practică
fiind, de acum, o normalitate și în cadrul I.S.O.P.).
Încă din anul 1965, Bruce W. Tuckman a emis ipoteza
că grupurile trec prin mai multe etape de dezvoltare, descriind
etapele formării, furtunii, normării, funcționării și destrămării.
Așadar, un grup devine echipă doar după o muncă depusă
împreună, după ce trece prin aceste etape.
Ideile anterioare mi se par foarte aplicabile și
subiectului „predare în echipă” despre care vorbim – așadar,
doi formatori nu pot alcătui o echipă eficientă și puternică la
clasă dacă nu muncesc și nu își asumă împreună procesul de a
trece de la 1+1=2 (de cele mai multe ori, primul 1 crede că
este mai bun/că știe mai mult/că e mai educat etc. decât al
doilea 1 sau se judecă rapid și cu multe argumente, unilateral
sau reciproc) ... la 1+1 = NOI.
Aducând elementele teoretice descrise de autor în
contextul constituirii unei echipe de formatori, putem
particulariza și conștientiza efortul necesar formării unei echipe
puternice și eficiente.
Vă invit, așadar, să trecem împreună printr-un theoretic
cunoscut, pe care să îl adaptăm la situația noastră.
Astfel, în etapa de formare, formatorii, mai ales cei
nou-veniți, au nevoie de siguranță, de acceptarea lor de către
ceilalți membri ai catedrei; au nevoie să știe cât de siguri se pot
simți în prezența celorlalți, tatonează atmosfera, se tatonează
reciproc, strâng impresii unii despre alții (unele pe care și le
formează individual, pe baza propriilor percepții și filtrelor
personale, altele provnite din „bârfa la o cafea”), caută să se
cunoască pentru a găsi diferențe și posibile similitudini cu ale
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colegilor, sunt evitate situațiile care pot produce tensiuni și se
„scanează” comportamentele verbale și nonverbale ale
colegilor pentru a identifica posibile alianțe, preferințe
interpersonale, simpatii, antipatii. Inclusiv sarcinile care le sunt
date sunt judecate prin raportare la ale celorlalți și cea mai
frecventă întrebare, pe care am primit-o în acestă etapă, s-ar
orienta în jurul ideii: „Eu cu ce mă ocup/care ar putea fi
sarcinile mele?”. Membrii noi dintr-un grup pot veni cu mult
entuziasm și dacă nu sunt bifate elementele anterioare, se pot
demotiva rapid sau pot dezvolta sentimente de inutilitate,
nesiguranță, teamă. Cei care nu se simt bineveniți sau nu își
găsesc rostul pot, inclusiv, părăsi colectivul.
Consider că odată ce a fost satisfăcută nevoia de
siguranță în grup, de acceptare colegială necondiționată și au
fost definite sarcinile pentru fiecare dintre membrii unei
catedre, se poate trece la etapa următoare.
În etapa de furtună apar discuțiile, posibilele conflicte
referitoare la cine – ce face, în ideea de structură și ordine, se
manifestă atitudini, emoții, credințe personale, fiecare vrea să
știe care îi este rolul și locul, ce și cât își asumă. Este o etapă a
nemulțumirii, a reacțiilor emoționale.
Uneori, furtunile interpersonale nu se manifestă verbal,
dar le simți și le vezi în reacțiile oamenilor. În această fază,
oamenii vor să li se comunice cum vor fi evaluați/
recompensați, care sunt standardele așteptate, vor să fie ascultați.
Ceea ce este dificil în această etapă de furtună provine din faptul
că personalitățile unei catedre sunt foarte diferite și sunt reacții
de furtună atât de la un om care nu se exprimă (din teamă,
timiditate etc.) cât și din partea unuia care încearcă să domine
manifestându-se vocal, interogativ, posibil agresiv în
comportamentul lui comunicațional. Cel mai greu pentru
conducătorul unui grup aflat în furtună este să rămână calm, să
nu ia personal ceea ce se întâmplă, să observe ce se petrece și să
valorifice observațiile pentru etapa următoare, având în minte
faptul că situațiile conflictuale conțin foarte multe idei bune,
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constructive dacă știi să le resemnifici și să le întorci în
beneficiul oamenilor. Ascultarea activă, autentică, sinceră, cu
scopul de a înțelege fiecare membru al grupului este un
instrument extraordinar pentru detensionare și pentru a-i face pe
oameni să se simtă ascultați în relațiile interpersonale colegiale.
Trecem la etapa normării, a stabilirii locului și rolului
fiecăruia în grup, în funcție de ceea ce am aflat deja în etapa
anterioară. În această etapă sunt bine venite întrebările, în
scopul unei cunoașteri mult mai aprofundate a ceea ce poate
oferi fiecare și ceea ce își poate asuma din sarcinile/obiectivele
comune. Schimbul de păreri, idei, soluții, stabilirea regulilor
comune sunt formule câștigătoare pentru a trece cu bine prin
această etapă. Altfel spus, în etapa normării ar trebui puse
cărțile pe masă – lucru imposibil dacă un membru al
colectivului păstrează resentimente ca urmare a etapei
anterioare, a conflictelor care au avut loc atunci (cei care par că
uită dar nu iartă). În această etapă este foarte important ca
membrii grupului să comunice complet informații de interes, să
ofere corect un feedback, pentru ce urmează să facă împreună;
grupul, ca întreg, devine astfel mult mai coeziv și oamenii pot
experimenta sentimentul de apartenență. Valorizarea a ceea ce
știe să facă fiecare mai bine este un alt element de avut în
vedere de coordonatorul grupului.
În etapa de funcționare a unei echipe ajung puține
grupuri. De cele mai multe ori, sunt blocate undeva în una
dintre fazele anterioare, cel mai des în cea de furtună. Echipele
funcționale își cunosc obiectivele, rolurile individuale,
conexiunile dintre membri sunt autentice, oamenii au încredere
unii în alții, sunt interdependenți, pot fi flexibili în abordarea
problemelor care apar, își asumă sarcinile, sunt atenți și la
relațiile interpersonale. Echipa puternică și eficientă nu mai are
atât de multă nevoie de supervizare, își poate asuma ceea ce
face și devine productivă, energia se orientează pe atingerea
obiectivelor, pe sarcinile individuale și/sau colective, pe
participanții la sesiunile de formare, iar orientarea este pe
rezultat.
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Etapa finală, descrisă de Tuckman, etapa dizolvării sau
a încheierii activității echipei implică finalizarea sarcinii pe
care au avut-o de îndeplinit membrii echipei. Încheierea poate
fi cauzată de plecarea unui membru al echipei (coordonatorul
sau un alt membru), de înlocuirea lui cu un altul, de expirarea
termenului dat pentru realizarea activității, cu atingerea
obiectivelor propuse. Pentru activități punctuale în care doi
formatori lucrează împreună, este nevoie de planificarea
acestui final de drum, sub forma unor activități de sărbătorire,
valorizare a implicării/mulțumire/feedback.
Este încurajator faptul că orice echipă trece prin faza de
furtună și cu cât membrii unui colectiv iau mai puțin personal
această etapă și o „ard” (fiind dispuși să le acorde șanse și
celorlalți să fie parte din echipă, să exprime deschis ce simt, ce
pot face, ce doresc, dându-le, așadar, același drept la
exprimare), cu atât sunt mai multe șanse de constituire a unei
echipe puternice. Se spune că nu poți „arde” o etapă pentru a
forma o echipă.
Orice modificare în componența unei echipe presupune
reluarea etapelor anterior descrise.
Și pentru a construi/reconstrui o echipă avem nevoie de
elemente pe care le enumăr, nu neapărat în ordinea importanței,
ci doar așa cum au venit către mine:
 răbdare, uimire și respect față de lumea celuilalt;
 sinceritate;
 înțelegerea faptului că suntem diferiți și ne putem completa;
 valorizare autentică a celui de lângă mine pentru cel puțin o
caracteristică/abilitate/competență pe care eu nu o am așa de
bine dezvoltată;
 efort conștient de a spune „Stop!” atunci când ești tentat să
dai replica;
 ascultare activă;
 întrebări deschise pentru interlocutor – asertivitatea de
chestionare;
 respectarea regulilor de etică și deontologie profesională;
 încredere (în sine și în colegi).
Și lista rămâne deschisă…
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Revenind la ideea predării în echipă, de la care am
pornit, propun să analizăm fiecare etapă și să completăm
împreună strategiile pe care le putem folosi pentru a ajunge să
ne realizăm obiectivul de a fi echipă la clasă, astfel:
Etapa

FORMARE

Ce ar putea împiedica Ce aș/ar/am putea
formatorii să facă
face?
echipă la clasă?
– Mă bazez pe zvonuri, – Să te observ, să mă
cred că știu deja despre abțin să cred că știu
tine, te judec înainte de a ceva despre tine, câtă
te fi cunoscut/iau relații vreme nu știu chiar tot
de la resurse umane (în nici despre mine.
caz că ești mai nou în – Să te întreb, ca să
colectiv) și răspândesc și aflu despre tine, cu
către ceilalți vorbe și intenții sincere de a te
„etichete” despre nou- cunoaște.
venitul
sau
despre – Să identific acele
colegul mai vechi.
puncte comune, dar și
– Prejudecată de tipul diferențele între noi,
„încadrat
din
sursă fără a decide deja că nu
externă” – „absolvent de doresc să lucrez cu
tine.
Academie”.
– Să adun informații
despre
abilitățile
celuilalt, experiența lui
profesională, lucrurile
la care ține/de care e
mândru etc.
– Să clarific colegului
(dacă e nou-venit)
locul și rolul structurii
din care face parte,
misiunea ei și să îl
întreb despre modul în
care crede că ar putea
contribui
el/ea
la
realizarea acesteia.
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FURTUNĂ

– Să cred că ceea ce –

Să îmi exprim
spun eu e important/ punctul de vedere
adevărat/corect.
folosind o voce cu
– Să stabilesc ceva cu tonalitate normală și să
tine și apoi să fac cu te întreb și pe tine
totul altceva decât cele despre cum vezi tu
situația.
convenite.
– Să cred că eu sunt cel – Să nu iau răspunsul
mai pregătit/pregătită, că tău personal, respectând
nu mă pot compara cu principiul „vorbim despre
tine, deci nu pot face și pe marginea faptelor
/ideilor/argumentelor și
echipă cu tine.
– Să ridic vocea pentru nu despre persoană”.
a-mi impune punctul de – Să vorbesc cu tine,
vedere și să vorbesc nu despre tine!
mult despre cât de – Să te ascult până la
bun/frumos/pregătit și capăt, fără să te
extraordinar sunt.
întrerup sau să intru în
– Să vorbesc urât despre defensivă.
tine când nu ești prezent. – Să te întreb cât mai
– Să afirm și să cred că mult cu putință, pentru
ceea ce fac eu e mai a clarifica lucrurile și a
important/mai greu decât înțelege ce e cu tine.
– Să aflu mai multe și
ce faci tu.
– Să te acuz de lucruri despre experiența ta
care s-au întâmplat profesională/studii/
cândva și pe care le despre cât de frumos și
extraordinar ești și tu,
credeam rezolvate.
– Să fiu plin de despre cum ai putea
resentimente (ca urmare a contribui la ceea ce
unor conflicte mai vechi, avem de făcut împreună.
neîncheiate, neclarificate, – Să aflu cu ce te
a unor situații în care ocupi, de fapt, ce faci
m-am simțit nedreptățit/ concret și ce te
motivează să faci asta –
neînțeles/neimportant/
adică să fiu interesat de
neacceptat/neapreciat
tine la modul autentic.
etc.).
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– Să te intimidez, să fiu – Să îmi cer scuze
sarcastic, să folosesc limbaj pentru comportamente
neadecvat, făcând referire de care nu am fost
la subiecte prin care arăt conștient în trecut și
că nu îmi pasă de etica și care poate te-au rănit.
deontologia profesională – Să clarific situații
(viața
personală, care încă îmi sunt
sexualitate, aspect fizic, neclare sau pentru care
diferențe de gen etc.).
nu
am
exprimat
– Să tac atunci când simt îndeajuns ceea ce simt/
că ar trebui să spun ce ce aș fi avut nevoie și
simt/vreau (să evit să mă să las interlocutorului
exprim).
loc să procedeze la fel.
– Să stabilesc punctele
–
Să
cred
că
rolul
meu
e
NORMARE
ale
fiecărui
mai important decât al forte
membru
din
echipă
și
colegului/colegei.
să
le
folosesc
ca
atare
– Să nu lucrez scenariul
de predare înainte de a atunci când împart
merge la clasă, neștiind, sarcinile la clasă.
astfel, cine cu ce se – Să lucrez detaliat, în
echipă, scenariul de
ocupă,
fiind
foarte
predare în comisiile
succint în a-i explica metodice
organizate
colegului ce doresc să pentru diferite tipuri de
fac, cu ce scop, neavând cursuri/programe.
așadar deschiderea de a-l – Să valorizez contribuția
face părtaș la propriul colegului, exprimând
meu scenariu și de a-l ceea ce îmi place la
împleti cu al lui.
modul în care procedează
la clasă, la modul în
care mă și sprijină să
fiu,
la
rându-mi,
valorizat/valorizată.
FUNCȚIONARE – Când nu îmi știu rolul, – Stabilim împreună
locul, importanța a ceea obiectivele sesiunii de
ce fac alături de coleg/ pregătire și le urmărim,
colegă și el/ea este în completându-ne
reciproc, nu la modul
aceeași situație.
concurențial ci în mod
complementar.
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– Când nu sunt relații de
sinceritate și respect
reciproc, din cauza
diferențelor, percepute
ca amenințătoare (atunci
când nu reușim să găsim
nimic
comun
cu
celălalt).
Prejudecăți de tipul
„Dacă nu faci și nu ești
ca mine, nu pot lucra cu
tine”
sau
credințe
personale de tipul: „Mai
bine fac eu decât să fiu
surprins de celălalt,
decât să nu dețin
controlul asupra a ceea
ce mi-am propus” sau
gânduri de tipul: „Dacă
nu voi avea eu o «priză»
mai bună ca participant
și vor face o comparație
între mine și colegul
meu?!”
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– Suntem atenți la
elementele de limbaj
nonverbal pentru a ne
calibra/ajusta
intervențiile.
– Oferim spațiu de
manifestare și colegului,
conform
scenariului
proiectat și ne simțim
suficient de liberi în a-l
lăsa pe celălalt să
creeze, în funcție de
ceea ce „dictează”
contextul, grupul de
participanți.
– Spunem: „Stop radio
interior!”, adică oprim
judecățile de valoare de
la
nivel
mental
(afirmații nerostite cu
voce tare, dar care ne
pot trece prin minte, de
tipul: „E incorect ce
faci/ce spui/nu e bine/
nu ai spus tot”.
– Îmi orientez atenția
către
grupul
de
participanți, pentru a
prelua semnale verbale
și nonverbale și a le
valorifica în realizarea
obiectivelor propuse și
păstrez contact vizual
cu cel care este colegul
meu.
– Ofer un feedback
descriptiv la finalul
sesiunii
desfășurate

împreună și solicit
același lucru (de tipul:
„Ce am auzit/văzut la
tine, în ce fel m-au
ajutat sau nu acele
elemente, urmat de
ceea ce aș fi avut
nevoie în mod diferit”,
după caz).
– Mă adaptez la
situațiile care apar și
care nu corespund
scenariului proiectat.

*
***
Am scris articolul pentru a fi rescris în mintea și
sufletul fiecărui cititor formator (și nu numai), care ar putea
manifesta interes pentru un astfel de subiect.
Speranța mea este că, poate, fiecare cititor și-a scris
propriul articol, mult mai detaliat și mai inteligent, în timp ce îl
citea pe acesta, că a lucrat într-un scenariu pe care doar el/ea îl
știe și, pentru acest efort, mulțumesc!
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III
MANAGEMENT,
DEZVOLTARE PERSONALĂ
ȘI PROFESIONALĂ
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TUTELA PROFESIONALĂ, PREMISĂ A
FORMĂRII EFICIENTE A VIITORULUI POLIȚIST

Comisar de poliție Anca STAN
Institutul de Studii pentru Ordine Publică

„Prezentul pe care îl trăim azi va fi oglinda
în care ne vom recunoaşte mai târziu şi,
în ceea ce am fost, vom recunoaşte cine suntem!”
Unde suntem, încotro ne îndreptăm?
Evoluția profesională a unei persoane este un proces
dinamic și complex, în cadrul căruia pot interveni, în mod
fericit sau nu, factori dintr-o gamă complexă, ce țin de mediul
profesional, personalitatea celor implicați, natura și dinamica
relațiilor stabilite, deontologia profesională și nu în ultimul
rând, de modul în care se realizează îndrumarea nou-veniților
în organizație.
La nivel organizațional, mediul polițienesc reprezintă
un cadru activ, prin natura sa structurală și prin faptul că, în
ultima vreme, au existat numeroase provocări determinate de
modificări legislative și dinamică de personal.
Profesia de polițist este o profesie care presupune
dăruire, curaj, spirit de sacrificiu, implicând un nivel de
pregătire teoretic și practic, complex. Vechea cutumă, atât de
vehiculată în structurile teritoriale polițienești, conform căreia
„meseria de polițist se fură”, trebuie depășită. Deficitul de
personal, pensionările numeroase din sistem au determinat
crearea unui decalaj între ceea ce se dorește să se obțină și ceea
ce ne arată că se întâmplă, în situația reală, din teren. Totodată,
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diminuarea perioadei de școlarizare pentru anumite serii de
absolvenți ai școlilor postliceale de poliție, numărul mare de
încadrări din sursă externă au constituit și vor constitui mari
provocări în ceea ce privește formarea viitorilor polițiști.
Desemnarea tutorilor profesionali, realizată conform
O.M.A.I. nr. 140 din 2016 privind activitatea de management
resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne,
respectiv a O.M.A.I. nr. 100/2018, cu modificările şi
completările ulterioare, presupune identificarea unor polițiști
cu experiență și probitate morală, care, pe lângă atribuțiile de
serviciu, conform liniei de muncă, vor avea sarcina de a
sprijini, în integrarea profesională, un absolvent al instituțiilor
de învățământ polițienesc, o persoană reîncadrată, un polițist
care și-a schimbat specialitatea, profilul, sau o persoană
încadrată din sursă externă.
În acest sens, modalitatea de organizare și realizare a
tutelei profesionale devine una din „cheile de aur” la
îndemâna managerilor, pentru a avea oameni bine pregătiți în
teren.
Studiile efectuate la nivel european arată că un polițist
bun se formează de-a lungul unei perioade de 4-5 ani – prin
polițist bun înțelegând un profesionist capabil să-și
îndeplinească, la un nivel mediu, sarcinile de serviciu.
În primul an, absolventul are nevoie de sprijin și
îndrumare, de susținere, iar acest fapt presupune existența unui
tutore profesional, capabil să-l îndrume, să-i fie alături. Despre
activitatea de mentorat profesional s-au scris numeroase
lucrări, paradigma fundamentală fiind dată de necesitatea de a
investi în oameni.
Un aspect, de multe ori neglijat de către lectorii
grupelor de pregătire, îl constituie analiza potenţialului de
dezvoltare a lucrătorului, motivarea insuficientă a acestuia
pentru a dobândi noi competenţe profesionale.
Pe fondul deficitului de personal, al suprasolicitării cu
sarcini, motivaţia pentru învăţare scade şi, în lipsa unei strategii
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corecte privind managementul pregătirii, este afectat întreg
randamentul muncii.
Capacitatea de mediere eficientă a unor conţinuturi
pedagogice se dobândeşte în timp, de-a lungul experienţei, dar
şi pe baza studiului şi a respectării reperelor care ţin de
managementul activităţilor de formare profesională.
În acest sens, pentru activitatea de pregătire
profesională a tutorilor profesionali, am considerat utile
realizarea şi diseminarea, într-un limbaj accesibil, a unor
module privind: „Teoria învăţării la adulţi”, „Etica
formatorului/lectorului”, „Conţinut şi proces de instruire”,
„Scopuri şi obiective ale instruirii”.
Acest demers a fost testat de-a lungul a 11 ani de
activitate, la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție
Călărași, unde a fost implementat un program de pregătire
complementară a polițiștilor pe problematica tutelei
profesionale, obținând rezultate bune în formarea tutorilor
profesionali, rezultate evidențiate prin eficiența din teren a
polițiștilor.
Teoria învăţării la adulţi
Adulţii au diferite grade de autonomie, pe care și-o
exercită în situaţiile de învăţare. Imaginea lor de sine afectează
în mod direct învăţarea, deci investiţia pe care o fac în
activitatea educaţională creşte. Din acest motiv, dacă adulţii au
impresia că activităţile la care participă sunt inutile, interesul
lor pentru învăţare o să scadă. Adulţii au o mare experienţă de
viaţă, la care fac referire şi pe care doresc să o împărtăşească şi
altora. Fiecare dintre ei are experienţe de viaţă unice, exprimate
prin rolurile pe care le au ca angajat, soţ/soţie, părinte, cetăţean,
absolvent al unei instituţii de învăţământ… Totodată, ei au
reflectat asupra înţelesului vieţii profesionale. Motivaţia
adulţilor creşte atunci când li se oferă posibilitatea să facă
referire la experienţa lor şi să lege lucrurile de ceea ce învaţă
nou. Cea mai importantă modalitate prin care adulţii asimilează
noi informaţii şi îşi formează noi abilităţi este aceea de a
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discuta, pe parcursul instruirii, cu ceilalţi colegi despre ceea ce
cred ei şi despre experienţele pe care le-au avut. Ei tind să
reţină ceea ce consideră ca fiind important, mai degrabă decât
ceea ce consideră alţii ca fiind important. Sistemul de credinţe,
atitudini şi valori determină, într-o foarte mare măsură, ceea ce
vor reţine şi vor învăţa. Adulţii caută să înveţe ceea ce are
aplicabilitate. Totodată, ei doresc şi au nevoie de autoevaluare,
pentru a vedea în ce măsură noile cunoştinţe le pot creşte
eficienţa în ceea ce fac. Sunt centraţi mai degrabă pe problemă
decât pe subiect; acest lucru e important, în ideea aplicării
pragmatice a ceea ce învaţă şi mai puţin în vederea creşterii
volumului de cunoştinţe cu privire la un anumit subiect.
Adulţii au nevoie să ştie dacă ceea ce învaţă este
relevant pentru nevoile lor. Ei doresc să dobândească noi
informaţii şi abilităţi pentru a-şi reduce frustrările, pentru a le
creşte eficenţa şi productivitatea, ca şi pentru a le extinde
orizonturile.
Caracteristici ale învăţării adultului
Cel care învaţă este persoana care: vrea ceva, observă
ceva, face ceva şi dobândeşte ceva! De remarcat este că aceste
verbe sunt active – învăţarea înseamnă transformare. Nu este o
simplă problemă de acumulare, de a adăuga ceva; întotdeauna
are loc o reorganizare sau restructurare. Învăţarea implică o
schimbare în comportament. Se presupune că schimbarea va
conduce la o realizare mai eficientă.
Premisele unei învăţări eficiente
În activitatea de instruire, este recomandat ca tutorii
profesionali să respecte următoarele etape:
– întocmirea programului activităţii de tutelă, conform
anexei 1;
– definirea sarcinilor de învăţare: se prezintă tutelatului
aspectele teoretice care vor fi parcurse; implicaţiile practice
avute în vedere; indiciile care vor fi repere în desfăşurarea unor
activităţi corecte şi eficiente;
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– structurarea informaţiilor astfel încât să se aplice
principiile:
a) gradualităţii – se vor parcurge întâi cunoştinţe mai simple,
mai uşor de înţeles, apoi se va trece, treptat, către aspecte care
implică dificultate;
b) îmbinării teoriei cu practica – după parcurgerea unui
conţinut teoretic, se vor exersa cunoştinţele asimilate prin
aplicaţii, prin simularea sau executarea unor sarcini de natură
practică;
c) respectării ritmului propriu de învăţare – fiecare individ
învaţă în ritmul său, în stilul său; nu se va trece mai departe în
parcurgerea cunoştinţelor fără a se verifica dacă cele recente
sunt corect şi corespunzător fixate.
Prezentarea informaţiilor se va face astfel încât să se
confere timpul necesar sedimentării informaţiilor prezentate,
pentru a se evita fenomenele de interferenţă sau uitare,
facilitându-se transferul cunoştinţelor predate.
ATENŢIE! Cunoştinţele incorect fixate sunt mai greu
de corectat după aceea!
d) evaluării formative – după parcurgerea unui conţinut, de
exemplu a unui document legislativ, este indicat să se verifice
nivelul de dobândire a informaţiilor, fie prin intermediul unei
discuţii, fie prin intermediul pregătirii, de către debutanţi, a
unui material de sinteză a celor studiate, în cadrul convocărilor
profesionale;
e) motivării pozitive – pe întreg parcursul activităţilor de
tutoriat este indicată menţinerea unei atitudini de încurajare a
celui care învaţă, de susţinere şi întărire a progresului acestuia,
factor ce va stimula dorinţa de succes;
ATENŢIE! O atitudine excesiv de critică, bazată doar
pe negativism din partea tutorelui va îngreuna procesul de
învăţare al celui aflat în tutelă!
f) exemplului personal – se ştie că orice persoană, aflată într-un
proces de formare, are tendinţa de a copia, în primă fază,
modelul oferit de cel care îl formează; se impune, astfel, o
atitudine riguroasă, corectă şi responsabilă din partea tutorilor.
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Câteva aspecte legate de etică în mentoratul
profesional
Prin etică se înţeleg acele reguli recunoscute ale
comportamentului uman, ca respectul faţă de o anumită
categorie a acţiunilor umane sau faţă de un anumit grup,
cultură sau disciplină.
Ariile de responsabilitate a tutorelui sunt:
– cele faţă de sine (să aibă sentimente de satisfacţie şi
competenţă în efortul făcut pentru pregătirea şi prezentarea
activităţilor de instruire);
– cele faţă de participanţi, faţă de profesie şi faţă de
organizaţia pe care o reprezintă.
Componentele eticii tutorelui:
– nediscriminarea – recunoaşterea şi respectarea
drepturilor individuale şi a egalităţii şanselor, indiferent de
rasă, religie, naţionalitate, sex, vârstă, orice;
– selecţia participanţilor – elaboraţi criterii clare de
selecţie a tutorilor profesionali.
Cel mai mare potenţial pentru succes îl oferă
participanţii care au o motivare personală şi doresc să participe.
Când procesul de instruire cere un grad crescut de angajare şi
asumare a unor responsabilităţi, este nerecomandabilă selecţia
prin impunere sau obligare; aşteptările sunt scopuri enunţate
clar şi precis. Responsabilitatea este demonstrată de folosirea
unor instrumente de evaluare adecvate.
Valori, atitudini, credinţe – este necesar să se
conștientizeze faptul că ele există la tutore, la participanţi, că
sunt promovate de cultura organizaţională din care fac parte.
S-ar putea ca ele să nu fie congruente, dar procesul de instruire
trebuie condus fără lezarea punctelor de vedere sau a valorii
unei persoane, comunităţi sau organziaţii.
Competenţa tutorelui – presupune conştientizarea, de
către acesta, a propriilor limite. Un instructor va folosi doar
acele tehnici şi va preda doar acele informaţii care îi sunt
familiare şi care răspund standardelor profesionale.
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Evitarea denaturării – afirmarea onestă a calităţii
profesionale. Formatorul nu numai că este dator să fie onest în
afirmarea calificării sale, dar trebuie să corecteze presupunerile
greşite sau denaturările făcute de alţii.
Recunoaşteri şi mulţumiri – atribuirea clară a
materialelor, conceptelor şi metodelor, ale celor care le-au
creat. Dacă este necesar, se va cere dreptul de utilizare pentru
anumite materiale.
Influenţa – conştientizarea şi folosirea înţeleaptă a
influenţei tutorelui în grup. Instructorul îşi foloseşte influenţa
pentru a facilita învăţarea/atingerea scopurilor propuse.
Intervenţiile şi tehnicile de conducere a grupului respectă
implicarea participanţilor în luarea deciziilor care privesc
grupul şi oferă un echilibru între libertatea individuală şi
necesitatea de a respecta normele grupului. Se cere, în
permanenţă, feedback de la coechipieri şi de la participanţi,
pentru a fi siguri că ne folosim influenţa în mod adecvat.
Standarde morale şi legale – cunoaşterea şi respectarea
legilor comunităţii în care lucrează tutorele. Violarea
standardelor morale şi/sau legale acceptate poate atrage
conflicte personale, poate dăuna reputaţiei acestuia,
organizaţiei din care face parte şi profesiei, în general.
Confidenţialitatea – respectarea şi protejarea
confidenţialităţii informaţiilor împărtăşite în timpul activității.
Creşterea şi dezvoltarea personală – informarea şi
exersarea abilităţilor de formare este necesar să se facă în mod
constant şi continuu. Tutorele ar trebui să caute să-şi dezvolte
abilităţile şi să obțină feedback pentru a-şi îmbunătăţi
permanent activitatea.
Conţinut şi proces în instruire
Comunicarea interpersonală implică două aspecte
majore: conţinutul şi procesul. Prin conţinut se înţelege
informaţia transmisă, totalitatea ideilor, conceptelor,
gândurilor, sentimentelor. Procesul reprezintă modul de
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transmitere a conţinutului. Astfel, transmiterea eficientă a unui
conţinut depinde de totalitatea metodelor, mijloacelor,
comportamentului verbal şi nonverbal al formatorului, de
dinamica grupului. În ceea ce priveşte conţinutul, trebuie să se
ţină seama de următorii paşi:
– introduceţi conceptele ca prim-plan al activităţii,
deoarece înţelegerea lor reprezintă o condiţie pentru
îndeplinirea sarcinilor de învăţare;
– exersaţi formarea abilităţilor de bază înainte ca
acestea să fie combinate cu altele;
– prezentaţi abilităţi şi cunoştinţe în aceeaşi secvenţă,
aşa cum sunt ele folosite în realizarea unei sarcini;
– plasaţi mai întâi concepte şi abilităţi mai uşor de
acumulat.
În ceea ce priveşte procesul, trebuie să aveţi în vedere
următoarele:
– în cadrul procesului sunt cuprinse şi actele
comportamentale nonverbale (mimica, gestica, tonul vocii,
intonaţia, vestimentaţia, distanţa fizică stabilită faţă de
participanţi);
– metodele folosite pot ajuta la transmiterea eficientă a
unei informaţii, la formarea atitudinilor sau la deprinderea şi
exersarea abilităţilor într-un mediu sigur;
– folosirea mijloacelor vizuale/auditive ajută la
transmiterea mai rapidă a informaţiilor şi, de asemenea, la
reţinerea acestora;
– folosirea unei metode în sine nu duce automat la
creşterea sau scăderea eficienţei formării. Este important ca
fiecare metodă să fie folosită corect.
Scopuri şi obiective
Scopurile sunt afirmaţii generale care vizează ce se
doreşte a se realiza la sfârşitul instruirii. Rezultatele finale
se vor raporta la scopurile propuse iniţial, iar aceste rezultate
102

se referă la comportamentele pe care participanţii le vor
dobândi după ce s-a încheiat cursul. Funcţia scopului este de a
stabili ţinta generală şi direcţia programului de instruire.
Obiectivele au un nivel de generalitate mai mic şi se
referă la acele comportamente observabile/măsurabile pe care
participanţii trebuie să le demonstreze la sfarşitul instruirii. Un
obiectiv arată cine îl va pune în practică şi când (de obicei, la
sfârşitul pregătirii). De asemenea, într-un obiectiv sunt
cuprinse condiţiile în care participanţii vor pune în practică
noile comportamente.
Există un model de stabilire a scopurilor, numit
RUMBAS (Realistic – realist; Understandable – clar;
Measurable – măsurabil; Behavioral – comportamental; Ageedupon – agreat; Specific – specific).
Realist – nivelul de dificultate trebuie să fie moderat,
pentru a putea fi atins de cât mai mulţi participanţi; uşor de
înţeles – modul de comunicare/de exprimare a scopului să fie
pe înţelesul grupului; măsurabil – schimbarea în comportament
să poată fi observată şi apreciată. O întrebare-cheie în
formularea obiectivelor măsurabile este: „După ce ne dăm
seama că participantul ştie...?”; comportamental – scopul
trebuie să conţină paşi de acţiune; stabilit de comun acord –
scopul este recunoscut şi acceptat de alte persoane care ar putea
fi implicate sau ar avea un rol în îndeplinirea sa; specific –
scopul poate fi descris prin unul sau mai multe comportamente
concrete.
Condiţiile necesare pentru formularea obiectivelor
– obiectivul să se refere la activitatea participanţilor,
nu a formatorului;
– să fie realizabil – să corespundă particularităţilor de
vârstă şi experienţei anterioare a participanţilor;
– să descrie comportamente observabile şi nu procese
sau acţiuni interne;
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– să desemneze un rezultat imediat al instruirii şi nu
unul de perspectivă, neidentificat în timp şi spaţiu;
– în obiectiv să se enunţe atât condiţiile de îndeplinire
a sarcinilor, cât şi criteriul de performanţă;
– exprimarea comportamentelor să se facă prin apelul
la verbe precum: să aplice, să redea, să identifice, să rezolve, să
propună...
– fiecare obiectiv să vizeze o activitate singulară;
– obiectivele să nu se repete prin formulări diferite.
Dar cine este acest „Mentor”?
Ce calități, aptitudini și abilități ar trebui să dețină?
În studiile realizate de către Diane Kyle, Gayle Moore
și Judy Sanders (1999), ni se arată că potențialii mentori
trebuie să participe la dezvoltarea profesională pentru a afla
mai multe despre procesul de mentorat și despre ceea ce se
așteaptă de la ei înainte de a-și asuma sarcinile lor şi au nevoie
de sprijin și de oportunitatea de a discuta idei, probleme și
soluții cu alți profesori sau mentori.
Un mentor trebuie să aibă cunoștințele, calităţile
personale și aptitudinile necesare pentru a răspunde nevoilor
polițiștilor debutanți și pentru a crea o relaţie colegială care să
stimuleze în mod pozitiv participanții la program.
Mentorul ideal este o persoană cu următoarele
caracteristici:
a) competență și experiență profesională (privit de către cel
tutelat şi colegi ca remarcabil, bine pregătit profesional, bun
manager al situațiilor din teren);
b) atitudinea și caracterul (model pentru alți polițiști, dedicat
profesiei, disponibilitate pentru a face schimb de informații și
de idei cu colegii, flexibil, deschis la minte, cu umor, optimism
şi gândire pozitivă);
c) abilități de comunicare (este capabil să comunice eficient
prin conversaţie euristică, vorbire clară şi eficientă, să ofere
feedback în mod pozitiv și productiv, ca și încurajare
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emoțională și morală, să dovedească entuziasm, pasiune,
discreţie şi confidențialitate);
d) abilități interpersonale (este capabil să dovedească empatie,
modestie, să fie uşor abordabil, să comunice uşor cu cei din jur,
să mențină o relație profesională de încredere, să manifeste
atenţie faţă de problemele politice, de discriminare,
multiculturalitate şi diversitate, să inspire o atmosferă de calm
şi siguranţă).
Mentorul eficient dezvoltă relaţii pozitive, are abilităţi
de a socializa şi de a construi canale eficiente de comunicare
pentru a oferi ajutor şi feedback rapid.
Dincolo de ideal și teoretic, apreciem că se conturează
necesitatea tot mai acută de a dezvolta, în cadrul strucurilor
Ministerului Afacerilor Interne, o politică de personal axată pe
formarea unor profesioniști capabili să sprijine polițiștii
debutanți în profesie, să ofere coerent și eficient, instrumentele
necesare pentru integrarea socioprofesională a acestora.
În acest sens, Institutul de Studii pentru Ordine Publică
va organiza, în anul de învățământ 2018-2019, o serie de stagii
de perfecționare destinate tutorilor profesionali, stagii prin care
polițiștii vor înțelege că își pot ușura munca prin folosirea unor
strategii eficiente de a avea alături un polițist debutant corect
orientat în demersul său de învățare și exersare, iar apoi un
polițist cu o formare profesională solidă, în contextul
exercitării unei tutele profesionale responsabile.
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METODELE ȘI PROCEDEELE DE CERCETARE
ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ
Comisar-şef de poliție dr. Doru GALAN
Institutul de Studii pentru Ordine Publică

1. Generalităţi despre metodele și procedeele de
cercetare în educație fizică
Deşi poate părea un paradox, problematica domeniului
educaţiei fizice şi sportului este foarte complexă şi vastă, la fel
ca cea a medicinei sau a sociologiei1. Având în vedere acest
lucru, tipologia cercetării ştiinţifice şi metodele de cercetare
sunt diverse. Trebuie subliniat, încă de la început, că cercetarea
ştiinţifică ocupă un loc primordial în domeniul educaţiei fizice
şi sportului, constituind, practic, baza creşterii performanţelor
sportive sau a cunoaşterii unor fenomene.
Regulile după care operează metodele de cercetare sunt
reguli-standard, riguroase, uniforme şi relativ constante,
izvorând din mintea omului însă având ca sursă lumea
obiectivă şi legităţile ei2.
Întrucât „metodele” provin din sisteme obiective,
adevărate, create de ştiinţă în ansamblul său, putem vorbi
despre mulţimi de metode, cu aplicabilitate în diverse ştiinţe
1

A. Gagea, (1999), Metodologia cercetării ştiinţifice în educaţie fizică şi
sport, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, pag. 222.
2
M. Epuran, (1995), Metodologia cercetării activităţilor corporale în
educaţie fizică şi sport, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine,
pag. 80.

107

sau specifice doar unui anumit domeniu. În lumina acestei
sublinieri, specialişti ai domeniului (Gagea, 1999, 223)
avansează următoarea clasificare a metodelor de cercetare
ştiinţifică în domeniul educaţiei fizice şi sportului, toate
corespunzând problematicii practice din domeniul educaţiei
fizice şi sportului (E.F.S.):
– metode analitice;
– metode variaţionale şi covariaţionale;
– metode relaţionale şi corelaţionale;
– metode sintetice.
Alţi specialişti ai domeniului nostru (Epuran, 1995, 81)
fac următoarea împărţire a metodelor:
– metode generale;
– metode speciale;
– metode particulare.
În fine, fără a dori să extrapolăm această clasificare a
metodelor de cercetare în domeniul educaţiei fizice şi sportului,
vom cita şi adapta, la specificul temei noastre, clasificarea
finală realizată de acelaşi M. Epuran (1995), conform tabelului
de mai jos.
METODE DE CERCETARE ÎN EFS
1. Metode cu
2. Metode, procedee 3. Metode de
caracter general
şi tehnici de
analiză şi
investigaţie (metode interpretare
particulare)
– M. Istorică
– M. Observaţiei
– M. Logică
– M. Hermeneutică – M. Experimentală – M. Grafică
– M. Axiomatică
– M. Anchetei
– M. Statistică
– M. Matematică
– M. Statistică
– M. Modelării
– M. Sistemică etc.
Tabelul 1-1: Sistematizarea metodelor de cercetare în EFS
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În cele ce urmează, vom trata cele mai uzuale metode
de cercetare specifice domeniului E.F.S.
2. Observaţia
Este un proces necesar în orice tip de activitate, iar ca
metodă de cercetare are un rol deosebit în evaluarea
aptitudinilor subiecţilor unei cercetări. Ca mod de realizare,
aceasta constă în contemplarea sistematică și activă
(intenționată) a unui subiect, a unui proces sau a unei
manifestări aflate în atenția cercetătorului, constând în
înregistrarea critică a datelor care reflectă existența faptului
dat3.
2.1. Metoda observaţiei şi tehnica ei
Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară începând cu
contactarea directă a realităţii, întrucât cunoaşterea
umană apare ca necesitate, izvorând din cerinţele practicii,
atestându-şi valabilitatea prin aplicaţiile practice.
Necesitatea actului cunoaşterii este o urmare a unei
probleme/întrebări, la care trebuie dat răspuns, pusă în legătură
cu un anumit sistem şi cu fenomenele suferite de acesta. Pentru
rezolvarea problemei, mai întâi, se impune să obţinem
informaţii despre sistemul care ne interesează. Obţinerea de
informaţii direct de la sisteme se realizează prin operaţia de
observaţie.
De la observarea pasivă, se trece la activizare,
conştientizare, raţionalizare şi organizarea observaţiei. Astfel,
observaţia devine o metodă ştiinţifică de investigare. Rolul şi
importanţa ei se intensifică odată cu utilizarea experimentului.
Ambele metode se completează prin particularităţile lor,
alcătuind o unitate care formează baza metodologică a ştiinţei.
3

A., Dragnea, (1984), Măsurarea și evaluarea în educația fizică școlară,
Editura Sport-Turism, București, citându-l pe Pavel Apostol, (1958),
Experiment și cunoaștere, Editura Științifică, București.
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Observaţia permite cercetătorului să desprindă anumite
fapte remarcabile, cunoaşterea acestor fapte conducându-l la o
anumită ipoteză în cadrul informaţiei de care dispune. În baza
ipotezei enunţate, se instituie experimentul propriu-zis, care are
rolul de a verifica presupunerea făcută şi de a sugera, eventual,
alte întrebări.
În acest context, observaţia este definită ca un proces al
cunoaşterii ştiinţifice, constând în contemplarea metodică şi
intenţionată a unui obiect sau proces, vizând un anumit scop.
Observaţia este, prin natura ei, o metodă de constatare,
dar, în acelaşi timp, şi de explorare atentă a celor observate
prin mobilizarea cunoştinţelor anterioare, deci este o percepţie
fundamentală, dirijată, planificată şi selectivă, întreprinsă cu un
anumit scop. În urma observaţiei apar ipotezele, apar
problemele noi, la care, pe baza experienţei şi cunoştințelor,
avem anumite puncte de sprijin, finalizându-se cu definirea
unor clasificări sau descrieri a fenomenului supus observaţiei.
2.2. Tipuri de observaţii
Observaţia spontană (întâmplătoare) este – evident! –
ocazională, de tipul observaţiei pasive, dar, având în vedere că
este făcută de specialist, poate conduce la evidenţierea unor
aspecte noi şi interesante.
Observaţia organizată, având un caracter intenţionat,
activ, provocat şi sistematic. Acest tip de observaţie porneşte
de la o anumită idee anticipativă a rezultatelor şi a efectelor lor.
Observaţia naturală, numită şi directă, este făcută în
condiţii obişnuite, naturale, fără intervenţia cercetătorului, în
timp ce în observația experimentală sau provocată, cercetătorul
intervine direct prin administrarea unor stimuli, verificând
reacţiile şi conduita celor observate.
Observaţia transversală şi longitudinală; vorbim de
observaţie transversală atunci când aceasta se face simultan,
pe mai multe situaţii (de exemplu, când luăm în studiu mai
multe clase de elevi de diferite vârste), iar de observaţie de tip
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longitudinal când se urmăresc evolutiv (în timp) aceiaşi
subiecţi.
De asemenea, observaţia mai poate fi: pedagogică,
psihologică, sociologică şi statistică.
În cadrul activităţii de educaţie fizică şi sport,
preponderent la nivel de înaltă performanţă, când sportivul are
un bagaj de cunoştinţe şi deprinderi motrice destul de vast,
analizându-şi şi interpretându-și anumite stări de
fapt/experienţe, deci, practic, când a „învăţat” să se cunoască,
„observaţia” poate fi folosită ca metodă de autoobservaţie,
aspect de un real ajutor atât în activitatea cercetătorului, cât şi a
subiectului care se autoobservă.
Este necesar ca atât observatorul, cât şi
autoobservatorul să nu se grăbească în a trage concluzii, fără a
ţine cont de toţi factorii stimulatori şi inhibitori, reieşind de aici
că percepţia şi, implicit, observaţia, prezintă un caracter
selectiv.
2.3. Înregistrarea observațiilor
Pentru justa orientare a observaţiei, în legătură cu o
anumită temă este necesară o schemă sau un protocol
(program) de observaţie; se stabileşte o anumită tehnică de
notare şi, dacă este nevoie, o terminologie minimă. Datele
observaţiei se notează în timpul sau, recomandabil, imediat
după observare, pentru ca datele să nu fie denaturate de
trecerea timpului sau de alţi factori perturbatori.
Datele se pot nota sporadic – provizoriu – într-un
carnet de buzunar sau pe fişe, urmând să li se dea o formă clară
şi concisă atunci când se notează în foaia sau caietul de
observaţie, identificându-se – practic – cu interpretarea şi
prelucrarea imediată a materialului faptic.
Pentru succesul observaţiei este necesar ca subiectul
sau grupul studiat să fie urmărit în situaţii diferite, iar datele
obţinute să fie verificate prin mai multe procedee.
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În zilele noastre, observaţia beneficiază de tehnici
moderne de înregistrare precum: filmul, fotografia,
înregistrarea magnetică etc.
Evident că, în cadrul unui program serios de cercetare,
metoda observaţiei aplicată singular este ineficientă, de aceea
este folosită simultan cu alte procedee.
3. Metoda experimentală
3.1. Caracteristici generale. Definiţii
Folosit încă din Antichitate, în mod incidental,
experimentul a fost transformat în metodă de studiu de către
Arhimede, care l-a folosit ca o anexă a observaţiei.
Experimentul îşi dobândeşte adevărata valoare odată cu
constituirea ştiinţelor moderne, fapt care are loc în Renaştere.
Leonardo da Vinci şi Galileo Galilei sunt pionierii introducerii
acestei metode în ştiinţă. Extins mai întâi în medicină
(fondatorul acestei metode fiind Claude Bernard), experimentul
va cuprinde tot mai multe discipline, fiind considerat drept
principală metodă în ştiinţele naturii.
În comparaţie cu observaţia, experimentul este o
metodă superioară de cercetare, încorporând în sine observaţia,
pe care nu o neagă, ci o ridică pe o treaptă superioară, creând
posibilitatea analizei unor fenomene dinamice, complexe, în
relaţii de pluricondiţionare.
Ceea ce dă o notă particulară experimentului este
caracterul său activ, nu de puţine ori afirmându-se că
„experimentul este observaţia provocată”.
Cunoaşterea experimentală foloseşte observaţia ca o
condiţie esenţială, ca izvor al ipotezelor şi ca sursă a
informaţiilor provenite din provocarea deliberată a faptelor.
Metoda experimentală este un sistem complex de
cunoaştere a realităţii, caracterizat prin utilizarea
raţionamentului experimental, care prelucrează atât fapte
provenite din observaţie, cât şi din experiment.
112

Experimentul mai este definit şi ca procedeu de
cercetare în ştiinţă, care constă în reproducerea artificială sau
modificarea intenţionată a unor fenomene în condiţiile cele
mai propice pentru studierea lor şi a legilor care le
guvernează, potrivit, de regulă, unor ipoteze sau modele
prealabile.
Prin experienţă se înţelege totalitatea aptitudinilor,
capacităţilor practice, a cunoştinţelor despre realitatea
înconjurătoare, dobândite de oameni în contactul nemijlocit cu
aceasta, în procesul practicii social-istorice, al activităţii de
transformare a naturii şi al propriilor relaţii şi instituţii sociale,
al interacţiunii dintre subiect şi obiect. Experienţa este condiţia
sine-qua-non a cunoaşterii.
Experimentul presupune o bază teoretică, reprezentată
prin ipoteza conducătoare. O ipoteză neverificată în practică nu
reprezintă un adevăr, iar o experienţă fără finalitate precisă nu
are sens. În cadrul experimentului, condiţiile de producere şi
desfăşurare ale fenomenului sau procesului sunt supuse unei
variaţii sistemice.
Experimentul se caracterizează şi prin posibilitatea de
repetare a fenomenului sau procesului în aceleaşi condiţii,
pentru verificare.
3.2. Tipuri de experimente
În cadrul experimentului se produce sau se provoacă
fenomenul sau procesul în condiţiile determinate, sau, uneori,
se creează chiar fenomene sau procese noi. În acest caz, vorbim
despre experimentul provocat. Există cazuri când o experienţă
poate avea loc fără ca cercetătorul să intervină. Se vorbeşte, în
acest caz, despre experiment invocat.
Experimentul de laborator este o metodă de cercetare
precisă şi sigură. El oferă posibilitatea de a desprinde, cu mare
precizie şi siguranţă, relaţiile dintre factorii variabili, ceea ce
constituie o condiție de bază pentru descoperirea legilor.
În cadrul experimentului natural, subiecţii sunt supuşi
studiului în condiţiile vieţii reale. Marele avantaj al acestei
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metode constă în aceea că, pe parcursul cercetării,
experimentul aduce variaţii ale căror efecte le studiază.
Experimentul se poate organiza în aşa fel încât subiecţii să nu
îşi dea seama că sunt studiaţi. De exemplu, în cadrul lecţiei la
clasă sau în cadrul antrenamentului, specialistul în educaţie
fizică poate experimenta anumiţi factori, metode etc., fără ca
elevii sau sportivii să-şi dea seama că sunt cuprinşi în
cercetare.
Un alt avantaj al acestei metode este acela că adunarea
datelor este însoţită de adnotări rezultate din folosirea
concomitentă a metodei observaţiei.
Uneori este necesar ca datele obţinute prin
experimentul natural să fie completate cu datele obţinute în
condiţii de laborator.
O variantă a experimentului natural o constituie
experimentul psihopedagogic, care se limitează la condiţiile
instructiv-educative, îmbinând studiul psihologic al copilului
cu acţiunea instructiv-educativă a procesului de învaţământ sau
antrenament, care se execută asupra sa.
Tipul fundamental de experiment este cel de verificare
sau confirmare, care urmăreşte verificarea unei ipoteze
formulate dinainte.
Prin experiment-pilot – considerat ca o repetiţie
generală, experimentatorul îşi verifică tehnicile de lucru, de
administrare a stimulilor, de înregistrare a răspunsurilor şi
condiţiile optime de aplicare a variabilei.
Prin experiment funcţional se urmăreşte stabilirea
relaţiei funcţionale dintre o variabilă independentă şi o altă
dependență. Orice tip de cercetare poate aborda fenomenele şi
desfăşurarea lor temporală sau sincronic, concomitent.
Experimentul longitudinal urmăreşte modificările
corelate ale diferitelor variabile în diferite momente ale
evoluţiei subiecţilor, în timp ce experimentul transversal constă
în investigarea, la un moment dat (într-o perioadă scurtă de
timp) a unor grupe de vârste diferite, cu teste adecvate.
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Experimentul crucial este experimentul destinat să aibă
un rol decisiv în alegerea uneia dintre două ipoteze
contradictorii.
4. Metoda anchetei
Prin dezvoltarea şi extinderea investigării din diferite
domenii şi, mai ales din domeniul ştiinţelor sociale, metoda
anchetei a dobândit un prestigiu deosebit. Pe parcursul
utilizării ei, tehnica de folosire a anchetelor, mai precis
fundamentarea ei metodologică, s-a perfecţionat, stabilindu-se
cu precizie condiţiile folosirii eşantioanelor, chestionarelor şi
interviului, ale prelucrării şi prezentării rezultatelor din
anchete. Faptul că metoda anchetei este folosită în diverse
domenii (sociologie, pedagogie, psihologie) şi că nu
întotdeauna cei care folosesc această metodă au o pregătire
corespunzătoare, a dus la comiterea unor greşeli de utilizare.
Este ştiut faptul că, prin aplicarea unei singure metode,
rezultatele în cercetare nu sunt concludente, cu atât mai mult,
folosirea metodelor de anchetă, prin care obţinem informaţii ce
poartă o mare doză de subiectivism, trebuie să fie făcută
concomitent cu alte metode.
Chiar dacă „ancheta” este cea care ne oferă
informaţii/dovezi din diverse surse, experimentul este cel care
ne oferă „probe”. Folosirea metodelor de anchetă este necesară,
mai ales în cazul în care ne interesează opiniile, atitudinile şi
motivele unor indivizi sau grupuri.
De exemplu, folosind chestionarul, ne putem da seama
de preferinţele unei clase de elevi/cursanţi, în ceea ce priveşte
activităţile sportive preferate; sau, folosind interviul, putem
afla opinia unor spectatori în legătură cu o competiţie sportivă.
Având în vedere că prin anchetă obţinem „relatări
personale”, pot apărea suspiciuni asupra „obiectivităţii” acestor
relatări şi dacă pot fi folosite în formarea unor concluzii cu
caracter ştiinţific. Folosind ancheta în domeniul educaţiei fizice
şi sportului, obţinem relatări privind: stările psihofiziologice
115

(senzaţii, percepţii, efort voluntar, manifestări organice etc.),
atitudini, opinii, motive, stări subiective din domeniul cognitiv
sau afectiv.
Trebuie avut în vedere că relatările sunt afectate de mai
mulţi factori, printre care: tendinţa unora de a-şi „corecta”
trăsăturile personale, din dorinţa de a apărea într-o lumină cât
mai favorabilă; nivelul de cultură; atitudinea refractară la
răspunsuri, sau, pur şi simplu, refuzul de a răspunde ș.a.
4.1. Scopul anchetelor. Clasificarea anchetelor
Scopul majorităţii anchetelor este de a furniza
informaţii. Folosirea metodei anchetei în domeniul educaţiei
fizice este determinată, în primul rând, de caracteristicile
domeniului şi temei de cercetare.
Metodele de anchetă fiind caracteristice, mai ales,
ştiinţelor sociale, principalul lor scop este de a sonda opinia
oamenilor, a indivizilor, a grupurilor alese la întâmplare sau
după anumite criterii (vârstă, profesie, zonă geografică etc.) în
legătură cu un anumit domeniu de interes.
Ancheta poate avea un scop descriptiv, fiindu-ne utilă
în cunoaşterea de ansamblu; alteori are un scop explicativ,
funcţia ei fiind teoretică – în cazul testării unei ipoteze sugerate
de teorie, sau strict practic, când urmăreşte să explice raportul
dintre un număr de variabile.
Anchetele se diferenţiază după populaţia pe care o
cuprind. Prin „populație”, în sens statistic, se desemnează un
grup de indivizi sau colectiv/e, abordate în sensul larg al
cuvântului. Practic, însă, nu se poate cuprinde în aria
investigării întreaga colectivitate. Astfel, se recurge la
eşantionul care poate fi selecţionat şi/sau reprezentativ, şi la
eşantioane extrase la întâmplare, adică aleatoare.
Ancheta trebuie să-şi precizeze scopul şi, în funcţie de
acesta, să-şi delimiteze cuprinderea.
Gradul de reprezentativitate depinde, pe de o parte, de
compoziţia eşantioanelor, adică de calitatea elementelor care le
compun, iar pe de altă parte, de volumul lor, adică de numărul
elementelor cuprinse în fiecare eşantion.
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Decizia asupra mărimii eşantionului va fi determinată,
în mare măsură, de modul în care rezultatele urmează să fie
analizate. Astfel, de la început, cercetătorul trebuie să aibă în
vedere diviziunile care urmează să se facă în tabulările finale.
Aplicarea metodei de anchetă se face în două moduri:
1. prin chestionare;
2. prin interviuri.
Chestionarele pot fi:
– poştale sau prin corespondenţă;
– directe.
Chestionarele prin corespondenţă sunt uşor de
administrat, dar prezintă dezavantajul că nu întotdeauna sunt
eficiente, din cauza următoarelor aspecte:
– răspunsurile care se pretind de la o persoană pot fi
afectate de intervenţiile altora;
– dacă răspunsurile nu sunt suficient de clare şi simple,
vor fi ambigue;
– scade gradul de independenţă a răspunsurilor;
– lipseşte posibilitatea de a completa răspunsurile prin
date de observaţie.
Un alt dezavantaj care ridică serioase dificultăţi, de cele
mai multe ori, este cel al nonrăspunsurilor, manifestate prin
refuz, păreri diferite, indiferenţă etc.
Chestionarele directe sunt aplicate, după cum arată şi
denumirea, fie individual, fie în grup. Avantajul acestor
chestionare constă în aceea că răspunsurile primite pot fi
completate cu date rezultate din observaţii. Aplicarea
chestionarului se face sub control, în timp limitat sau nelimitat,
folosindu-se chestionare tipărite. Uneori, subiectul nu este
prezent, iar răspunsurile se pot da prin telefon, după care
chestionarul este completat de operator. În toate cazurile,
anchetatorul posedă un ghid de conversaţie. Astfel se ajunge
uşor la interviu.
Interviul (convorbirea) poate fi:
– formal;
– neformal.
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Interviul formal se foloseşte, de regulă, în investigările
la scară mare, cuprinzând serii de întrebări, iar răspunsurile
sunt înregistrate într-o formă standardizată.
Astfel, interviul formal mai poate fi numit: extensiv;
controlat; inflexibil; global-standardizat.
În cadrul interviului neformal, operatorul de interviuri
are posibilitatea şi libertatea de a schimba ordinea întrebărilor,
de a adăuga întrebări suplimentare, de a da explicaţii, atunci
când este cazul. Operatorului nu i se impun nişte întrebări, ci
are un număr de probleme la care primeşte răspunsuri şi pentru
aceasta are libertatea de a-şi construi interviul.
Deci, interviul neformal poate avea mai multe variante:
interviu ghidat; interviu-conversaţie; interviu nedirecţionat.
După cum am mai precizat, datele pe care cercetătorul
le obţine din anchetă sunt:
– date obiective – care pot fi verificate şi de alte
persoane, de pildă: vârsta, ocupaţia, starea civilă, nivelul de
performanţă sau profesoral etc.;
– date subiective precum: dispoziţii, preferinţe,
sentimente, motive etc.
Metodele de anchetă se folosesc în cercetarea
psihologică, în studiul personalităţii, mai mult decât în
cercetările sociologice, cu precizarea că trebuie acordată o
deosebită atenţie fidelităţii şi validităţii chestionarelor. În
psihologie se foloseşte chestionarul standardizat şi etalonat,
deci un test care permite psihodiagnoza. În psihosociologie se
foloseşte chestionarul sociometric pentru studiul relaţiilor şi
interrelaţiilor din cadrul grupurilor mici.
4.2. Etapele anchetelor; pregătirea lor
Metodologia anchetei precizează o serie de etape
obligatorii pentru o bună organizare a cercetării. Aceste etape
sunt:
1. precizarea problemei şi a scopurilor pe care le
urmăreşte;
2. delimitarea populaţiei (alegerea eşantioanelor);
3. pregătirea instrumentelor de anchetă;
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4. efectuarea anchetei de probă (-pilot), după care sunt
aplicate corectivele necesare planului anchetei propriu-zise;
5. efectuarea anchetei propriu-zise;
6. interpretarea rezultatelor;
7. redactarea raportului final.
În fazele pregătitoare ale anchetei, trebuie început cu
delimitarea informaţiilor care se caută, precizându-se problemele
de investigat şi obiectivele urmărite. În funcţie de acestea, se
vor preciza eşantioanele şi criteriile după care vor fi constituite.
În domeniul educaţiei fizice pot fi cuprinse în cercetare
toate populaţiile, cu excepţia cazului când se face o investigare
pe o scară mai largă (regională, zonală, națională).
Metodele de eşantionare vor asigura cercetătorului
precizia cerută în raport cu exigenţa şi cu gradul de
eroare posibilă. Apoi, urmează studiul literaturii existente,
urmărindu-se o informare cât mai amplă despre majoritatea
aspectelor cuprinse în anchetă şi despre subiecţi.
Abia acum începe elaborarea instrumentelor de anchetă,
adică chestionarul sau ghidul de conversaţie, fiind într-o formă
admisă, când se ajunge la ancheta-pilot după care se fac
corecturile necesare. Alcătuirea chestionarelor presupune o
riguroasă precizare a problemelor şi a obiectivelor cercetării.
Întrebările trebuie să fie astfel formulate încât să primească
răspunsurile scontate, lucru care uşurează munca de grupare şi
ordonare a datelor precum şi prelucrarea lor.
Chestionarele închise prevăd răspunsuri fixe – care se
pretează la prelucrare dihotomică (da – nu). Chestionarele
alternative aleg un răspuns din mai multe răspunsuri posibile.
Chestionarele deschise permit subiectului să răspundă
liber la întrebări. O altă formă de răspuns, utilizată destul de
frecvent, este cea care foloseşte scala numerică (prin ranguri).
În alcătuirea întrebărilor care compun chestionarul,
trebuie să se aibă în vedere:
– să existe o singură interpretare;
– întrebările să fie scurte/concise şi clare;
– să nu se facă nicio aluzie la subiect, pentru a nu-i leza
subiectului amorul propriu.
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Ordinea întrebărilor presupune răspunsuri gradate de la
uşor la greu, de la problemele generale la cele particulare şi
delicate. Chestionarul trebuie tipărit pe hârtie de calitate, cu
rubrici suficient de largi pentru răspuns. Se va tipări pe o
singură faţetă a foii. Numărul întrebărilor este în funcţie de
problemele urmărite; la un număr de întrebări de peste 30, se
recomandă să se dividă chestionarul.
După ce toate problemele mai sus-menţionate au fost
rezolvate, se trece la efectuarea anchetei propriu-zise. În
această etapă, o mare importanţă o prezintă instructajul care se
face subiecţilor (scris sau verbal). Operatorul trebuie să
manifeste multă pricepere pentru a crea acea legătură subtilă cu
subiecţii, legătură de care depinde maniera în care vor
răspunde.
Prelucrarea datelor obţinute din anchetă necesită o
muncă grea şi, uneori, îndelungată, cuprinzând patru faze:
 codificarea;
 clasificarea;
 tabularea;
 analiza.
În prima operaţie este verificat fiecare chestionar în
parte, pentru a vedea cât de complet, exact și uniform este. În
acelasi timp (sau după), se trece la codificarea şi clasificarea
răspunsurilor pe categorii de semnificaţii. Codificarea se face
notând cu un simbol (numeric, alfabetic, grafic), fiecare
răspuns relativ la aceeaşi întrebare, după clase distincte.
Clasificarea răspunsurilor este o operaţie mai dificilă, în
cazul răspunsurilor libere. Urmează apoi tabularea, adică
transcrierea sintetică, succesivă şi precisă a datelor necesare în
analiză.
Analiza se realizează, pe de o parte, global, în forma
necantitativă şi apoi cantitativ, adică statistic, alcătuindu-se
distribuţii cu grafice corespunzătoare, calculându-se valorile
centrale, procente, erori, coeficient de corelaţie etc.
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În ultima etapă, analiza va urmări să scoată în evidenţă
măsura în care ipoteza se confirmă şi să stabilească datele noi
care au apărut din investigaţie.
În alcătuirea raportului final al unei anchete trebuie să
existe mai multe puncte:
1. descrierea generală, în care să fie prezentate: scopul,
material cuprins, natura informaţiei şi metoda de colectare,
metoda de eşantionare, repetarea anchetei, data, durata,
exactitatea, evaluarea îndeplinirii celor propuse, cine a răspuns
de anchetă, bibliografie studiată etc.;
2. descrierea proiectului de anchetă;
3. prezentarea metodelor sau criteriilor de eşantionare;
4. personalul şi echipamentul folosit;
5. analiza datelor şi procedeelor de calcul;
6. analiza costului;
7. precizia anchetei.
4.3. Ancheta sociometrică
Demonstrându-se rolul grupului ca mijloc de
influenţare a comportamentului uman, în ultimele decenii s-au
extins şi aprofundat cercetările sociometrice. Prin intermediul
lor ni se dezvăluie aspecte psihosociale importante, precum:
 gradul de coeziune a grupului;
 structura grupului;
 ierarhizarea membrilor în cadrul său;
 relaţiile de atragere sau respingere.
Relaţiile dintre membrii grupului sunt directe, „face to
face” (faţă în faţă). Astfel, grupul apare ca un sistem de
interacţiune socială, o reuniune integrată de personalităţi, care
comunică între ele.
Relaţiile interpersonale sunt variate, de la cele pozitive
(simpatie, prietenie, întrajutorare etc.) la cele negative
(respingere, conflict, repulsie) sau de indiferenţă.
Metoda sociometrică permite aprecierea de ansamblu a
grupului, precum şi definirea statutului social al fiecărui
membru, în relaţie cu ceilalţi.
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Chestionarul sociometric reprezintă o succesiune
logică şi psihologică de întrebări scrise sau imagini grafice cu
funcţie de stimuli, în raport cu ipotezele cercetării, care, prin
administrarea de către operatorii de anchetă sau prin
autoadministrare, determină, din partea celui anchetat, un
comportament verbal sau nonverbal, care urmează a fi
înregistrat în scris.
Testul sociometric ne relevă:
 atragerea (alegerea) sportivă;
 respingerea (preferinţa negativă).
Condiţiile de administrare a testului sociometric:
a) pentru a fi eficient, testul sociometric se aplică numai
atunci când membrii grupului au ajuns să se cunoască suficient
de bine, pentru a putea să exprime preferinţe reale;
b) cei chestionaţi, fiind rugaţi să răspundă sincer la
întrebări, să fie asiguraţi de discreţia anchetatorului;
c) întrebările să se refere la situaţii bine determinate sau
reale;
d) preferinţele să poată fi exprimate ierarhizat (mai
multe alegeri posibile, în ordine descrescândă).
În grupurile sportive se investighează atât relaţiile
dintre coechipieri, cât şi relaţiile sportivului cu arbitrul şi alţi
factori responsabili.
Întrebările se formulează astfel: „Enumeraţi, în ordinea
preferinţei, primii trei (sau cinci) dintre colegii cu care aţi dori
să...” (urmează denumirea activităţii). În alegerile preferenţiale
ierarhizate, cercetătorul stabileşte punctajul pentru prima, a
doua, a cincea dintre alegeri (5, 4, 3, 2, 1 puncte sau 3, 2, 1
puncte).
Punctajul se trece în documentele de prelucrare şi
serveşte la stabilirea cantitativă a relaţiilor.
Prelucrarea răspunsurilor la chestionarul sociometric se
face prin intermediul matricei sociometrice, iar pe baza datelor
din matrice, se fac reprezentări grafice – sociograme.
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Sociograma se alcătuieşte în funcţie de valoarea
indicelui statutului social. Astfel, subiectul care întruneşte cel
mai ridicat indice este plasat în centrul unor cercuri
concentrice, ceilalţi membri fiind plasaţi, în ordinea
punctajului, pe circumferinţele cercurilor.
5. Studiul activităţilor şi actelor motrice
Studierea caracteristicilor activităţilor motrice specifice
educaţiei fizice şi sportului au caracter interdisciplinar, la
cercetare aducându-şi contribuția biomecanica, ergonomia,
fiziologia, psihologia, pedagogia.
Biomecanica are cea mai mare pondere, pentru că
studiază sistemul biomecanic al corpului uman, eficienţa
acţiunilor motrice, transformarea mişcărilor în acţiuni motrice.
Ergonomia, ştiinţa interdisciplinară care studiază
relaţiile om-maşină şi mediul de muncă, oferă domeniului
activităţilor culturale tehnicile de studiu ale adaptării eficiente a
muncii la om şi a omului la muncă. Obţinerea performanţei
este determinată de economicitatea mişcării şi confortului
actului motric.
Fiziologia şi psihologia oferă datele ştiinţifice despre
rolul conducător al S.N.C., adaptării la efort, coordonării şi
dirijării conştiente a mişcărilor.
Pedagogia aplicată la gestul motric, adică tehnica şi
metodica unui sport, studiază adecvarea deplină a actului
motric la scop, condiţiile externe (ambianţa, situaţiile) şi
condiţii interne (particularităţi ale subiectului).
Între personalităţile ştiinţifice care s-au ocupat de
studiul mişcărilor, un loc aparte îl are Leonardo da Vinci (în
Renaştere) şi Jules Maray (1830-1904), ultimul putând fi
considerat părintele biomecanicii. El inventează puşca
cronofotografică, folosită la cercetarea locomoţiei omului şi a
animalelor. J. Maray este precursorul cinematografiei. Tehnica
cronofotografiei a adus însemnate contribuţii la cunoaşterea
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caracteristicilor mişcărilor umane, folosită şi astăzi, mai ales în
sport, pentru studiul biomecanic.
Corpul uman şi mişcările sale au fost studiate din cele
mai vechi timpuri. Dovezi în acest sens sunt regăsite atât în
operele de artă, cât şi în diferite studii cu caracter anatomic sau
biomecanic pe care le-a înregistrat cultura umană.
Studiul modalităţilor de organizare a acţiunilor,
strategiile de conducere a lor, ca şi detaliile tehnice care
asigură eficienţa maximă a gestului motric reprezintă nucleul
de bază al ştiinţei educaţiei fizice şi sportului. Filmarea cu
viteze mari, folosirea traductorilor piezoelectrici şi a
dispozitivelor electronice de control al stimulilor, de
înregistrare a reacţiilor şi prelucrare a informaţiilor, fac din
analogia mişcărilor o adevărată ştiinţă. Pe baza tehnicilor
moderne
s-a
dezvoltat
chineziologia,
fiziologia
neuromusculară, ergonomia.
Analiza de tip biomecanic este, firesc, continuată şi
completată cu studiile mai cuprinzătoare, sintetice asupra
acţiunilor şi activităţilor.
Psihologia, pedagogia, sociologia (mai ales ramurile
aplicate, interdisciplinare ale acestora) şi metodica educaţiei
fizice şi sportului – studiază astfel de fenomene sintetice,
care constituie conduitele generale ale indivizilor angajaţi
în activităţile corporale, ludice, agonistice, recreative, gimnice
sau compensatorii. O dezvoltare mare au luat-o studiile cu
privire la strategiile conduitelor tactice, la algoritmii de
învăţare-predare, la mecanismele interacţiunii umane în
grupurile constituite pentru activităţi specifice.
Tehnicile actografice, movografice, poligrafice
(componente ale metodei observaţiei) dublate de filmare,
înregistrarea sonoră şi semnalul sonor servesc cercetătorului
care îşi propune cunoaşterea cât mai obiectivă a manifestărilor
globale ale omului.
În ultimul timp, au apărut o serie de termeni care îşi
propun să denumească, atât cât se poate de sugestiv, o
disciplină, activitate sau fenomen. Astfel, Kiphard propune
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termenul de „motologie” pentru o nouă ştiinţă, care studiază
personalitatea şi care are ca obiect „motricitatea umană ca
unitate funcţională a percepţiei, trăirii, a gândirii şi acţiunii”.
Motologia cuprinde, ca domenii potenţiale, studiul dezvoltării
motrice (geneza mişcării), diagnosticul motor şi terapia prin
mişcare.
După acelaşi autor (Kiphard), „fenografia” are ca
obiect studiul mişcării aşa cum este ea realizată (forma
mişcării) şi care se prezintă direct observaţiei, fiind obiectivată
prin metodele cinematografice. Scopul constă în analiza
structurii și vizualizarea caracteristicilor figurale şi dinamice
ale formelor motrice şi calităţilor lor.
În ultimul timp, s-a impus termenul chineziologie,
care-l substituie pe cel de biomecanică. Chineziologia este
disciplina care studiază mișcarea umană în toată complexitatea
ei, din trei puncte de vedere fundamentale:
1. psihologie;
2. fiziologie;
3. mecanică (biomecanică).
Cinematica este parte a mecanicii şi se ocupă cu studiul
caracteristicilor temporale şi parţiale ale mişcărilor, făcând
abstracţie de forţele care le produc. Mărimile utilizate pentru
descrierea mişcărilor sunt, în principal: traiectoria (lungimea);
unghiul; timpul; viteza; acceleraţia; viteza unghiulară;
acceleraţia unghiulară.
Cinetica sau dinamica este acea parte a mecanicii care
studiază forţele care produc sau modifică mişcarea. Mărimile
caracteristice sunt: masa; greutatea; forţa; impulsul; momentul
forţei.
Măsurarea caracteristicilor spaţiale ale mişcării pot fi
studiate, ca parametri caracteristici sau ca măsură de referinţă
pentru definirea altor caracteristici, cum este viteza sau detenta
(înălţimea săriturii indicând forţa subiectului). Principalele
caracteristici spaţiale sunt exprimate în: poziţia, distanţa,
mărimea, forma, întinderea obiectelor lumii reale. Spaţiul este
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tridimensional (infinit, omogen şi izotop); prin dimensiunile
sale se poate preciza poziția unui obiect în raport cu un punct
de referință.
Studiul caracteristicilor spațiale se face strâns legat de
caracteristicile de timp şi energie. Pentru măsurarea lungimilor
se utilizează: ruleta, banda metrică, vizoarele optice şi
electronice, compasul, hodograful.
Dar, pentru detalierea acestor caracteristici, vom reveni
într-un număr viitor.

Bibliografie
1. Epuran, M., (1995), Metodologia cercetării activităţilor
corporale în educaţie fizică şi sport, volumele I – II, Bucureşti,
Editura Fundaţiei România de Mâine.
2. Epuran, M., (1976), Psihologia educaţiei fizice,
Bucureşti, Editura Sport-Turism.
3. Ceauşescu, N., N., (1990), Pedagogia sportului,
Bucureşti, Şcoala Naţională de Antrenori.
4. Gagea, A., (1999), Metodologia cercetării ştiinţifice
în educaţie fizică şi sport, Bucureşti, Editura Fundaţiei
România de Mâine.
5. Galan, D., (2017), Actul reflex în Ju-jitsu, Cluj-Napoca,
Editura Riso Print;
6. Coord. Galan, D., (2014), Curs formare instructori
arte marţiale – I.S.O.P., 2014, Cluj-Napoca, Editura Riso Print.
7. Galan, D., Gârbea, I., (2013), Educația psiho-fizică în
Institutul de Studii pentru Ordine Publică, Cluj-Napoca,
Editura Riso Print.
8. Jerry, R., T & Nelson, J., K., (1996), Metodologia
cercetării în activitatea fizică, Bucureşti, Editura Fundaţiei
România de Mâine.

126

COLAJ DE STUDII ÎN FAVOAREA
CONCEPTULUI „INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ
ÎN DOMENIUL ORDINII PUBLICE ȘI
SIGURANȚEI NAȚIONALE” – PARTEA A II-A
Comisar de poliție Ionela SABOU
Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Gregory Saville, profesor adjunct la Universitatea New
Haven și partener senior la Alternation Consulting, a dezvoltat,
împreună cu Gerry Cleveland, un model de învățare care se
pretează la structurile polițienești (modelul P.T.O. și modelul
P.B.L.), ca răspuns la preocupările acestora legate de
complexitatea activităților polițienești și de necesitatea ca
instruirea să fie racordată permanent la vremurile în continuă
schimbare. Programul P.T.O. se axează îndeosebi pe învățarea
stagiarilor, iar programul P.B.L. este un program de instruire
continuă. Ele încorporează stiluri de învățare pentru adulți,
filosofii de învățare orientate către comunitate și învățarea
bazată pe probleme si tehnici de evaluare contemporane.
În articolul intitulat sugestiv Cucerirea dragonului
ascuns, autorii încep prin a reliefa o realitate de fapt cu privire
la controversele majore legate de activitatea de poliție, și
anume: utilizarea excesivă a forței, discriminarea rasială,
tentativele de sinucidere în rândul polițiștilor, stresul
profesional și dificultatea de a separa omul de emoții. Lipsa
conștientizării emoționale sau incapacitatea de a controla
emoțiile sunt aspecte pe care ei le-au luat în calcul în
proiectarea demersurilor de pregătire a acestor oameni ce
încadrează o profesie complexă.
Există un mit în domeniul aplicării legii, și anume că
ofițerii ar trebui să râdă și să suporte crize emoționale pe care
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ulterior le îneacă într-o băutură. Cercetările au descoperit o
realitate mult mai diferită, și anume că sectorul polițienesc se
confruntă cu o rată a sinuciderilor, divorțurilor si abuzului de
substanțe cauzat de stresul la locul de muncă. De asemenea,
cercetările psihologice contemporane arată că tipul puternic,
„tăcut” nu poate ascunde realitatea emoțiilor (trăirilor) umane
fără grave consecințe. Aceasta este o problemă serioasă, iar
instructorii învață și ei despre ceea ce înseamnă meșteșugul,
etica și abilitățile de poliție (pentru a înțelege cât mai bine ce
înseamnă această profesie).
În prezentul articol, autorii apreciază profunzimea
implicării a ceea ce este cunoscut sub numele de Inteligență
Emoțională (Emotional Intelligence – E.I.) în competențele
profesionale ale poliției. E.I. este nucleul muncii de poliție.
Este dragonul care poate ucide sau susține cariera unui ofițer.
Autorii susțin în continuare că domeniul de instruire a poliției
și educația au ignorat rolul emoției, subliniind acest rol în
capacitatea de a deveni mai conștient de sine și de a forma
abilități personale pentru controlul emoțiilor. Formatorii din
domeniul aplicării legii trebuie să se aplece în această direcție,
pentru a ajuta începătorii pentru o carieră care poate fi
încărcată emoțional și stresantă. Programele de gestionare a
stresului existente se realizează cu personal neinstruit iar foarte
puțini din facilitatorii acestor abordări sunt versați în domeniul
emergenței inteligenței emoționale.
Ce este inteligența emoțională?
Prima prezentare formală a conceptului de „Inteligență
Emoțională”, (E.I.) ca teorie psihologică, este emisă în 1990,
de către psihologii Peter Salovey și John Mayer. Munca lor a
constat în ani de cercetare psihologică provocatoare, cu privire
la eficiența testelor de I.Q. și a personalității, ca măsuri
legitime ale inteligenței – măsuri încă folosite pentru angajarea
și selectarea recruților din poliție. Sesizarea autorilor în acea
perioadă a inclus faptul că există și o altă formă relevantă de
„Inteligență”, o noțiune controversată atunci, care acordă o
importanță deosebită emoțiilor (ignorate până atunci) și anume
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că emoțiile umane joacă un rol semnificativ, poate rolul primar
în dezvoltarea personalității. Conceptul a fost popularizat
ulterior, începând cu anul 1995, de Daniel Goleman, iar după
aproape două decenii de știință și cercetare, el a ajuns, fără
îndoială, la un standard de legitimitate similară celeilalte
abordări psihologice.
Cucerirea dragonului ascuns – Inteligența emoțională
în secolul 21 în structurile polițienești – este capacitatea de a
interpreta, înțelege și gestiona propriile emoții și emoțiile
altora. În versiunea inițială se face o distincție în cadrul
conceptului și anume: Este vorba mai puțin despre a deveni
detașați emoțional și mai mult despre a deveni maturi și
încrezători emoțional.
Abilitatea de a fi conștient de sine și de a reglementa
ulterior emoțiile proprii este una dintre cele mai profunde
competențe I.E. care apar din cercetare. Într-o versiune
ulterioară, promovată de Goleman, E.I. include: competențe
personale cum ar fi conștiința de sine, autoevaluarea precisă,
autocontrolul și competențe sociale precum managementul
conflictului, empatia și colaborarea, cooperarea, conducerea.
Competențele E.I. în formarea poliției – În programul
P.B.L., antrenarea inteligenței emoționale joacă un rol
important. De asemenea, domeniul de pregătire bazat pe
P.B.L. – Problem-based Learning – face parte din sistemul de
formare pentru recruți P.T.O. În ambele programe, învățarea
E.I. ia forma a ceea ce psihologii Mayer și Cobb au numit
„învățarea socioemoțională” – instructorii de poliție și studenții
învață cum să examineze competențele proprii ale E.I. Printre
multe altele, acestea includ:
– A deveni mai conștienți de „declanșatorii” emoționali
– cu exemple vii din practica serviciului – ofițeri care
suprareacționează la apelative diverse ale cetățenilor, instigând
astfel la răspunsuri violente din partea acestora – aici subliniind
importanța maximă a teoriei implementate: „Cel ce ajunge să
vă deranjeze vă cucerește”.
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– Tactica de învățare pentru gestionarea impulsurilor,
identificarea stării mentale/fiziologice care apare în timpul
situației stresante, cu exemple vii din practica de serviciu a
poliției – situațiile de urmărire a infractorilor.
– Exersarea atenției la impactul emoțiilor zilnice pe
termen lung, dispozițiile și atitudinile față de ceilalți sau, în
mod egal important, față de colegii de la locul de muncă.
În programul P.B.L. al poliției americane, conceptul de
E.I. este prelucrat mai întâi printr-un curs on-line. Instructorii
se angajează într-un proiect de teren pentru a învăța din viața
reală despre solicitările profesiei și apoi își concep cursurile
pentru predarea intensivă de două săptămâni, numai după ce au
acumulat destule informații din teren și își pot structura cursul
în funcție de publicul-țintă.
Dezvoltarea abilităților E.I. – practicarea zilnică și
folosirea zilnică a autoreflexiei prin jurnalul de monitorizare
timp de două săptămâni. Facilitatorii examinează rezultatele lor
și dezvoltarea abilităților în timpul interviurilor. Elevii sunt
apoi încurajați să continue practicarea metodelor și în
programul P.B.L. După terminarea programului, studenții
continuă să mențină legătura cu facilitatorii, precum și între ei,
pe site-ul web creat în acest scop. În ultimii patru ani,
programul pentru studenți continuă să înregistreze rezultate
pozitive.
Funcționează? – programele realizate pentru
îmbunătățirea sau formarea competențelor E.I. funcționează?
Cercetările sugerează acest fapt, completând cu observația –
dacă sunt furnizate cu atenție de către instructori competenți.
Un studiu preliminar recent, efectuat de către Fabio
Sala, prezintă câteva intervenții observate în cadrul atelierului
de lucru pentru îmbunătățirea competențelor E.I.:
conștiinciozitate, încredere în sine, gestionarea conflictelor și
comunicarea – motivând că, pe termen lung, eforturile vor avea
un impact și mai mare. De asemenea, prezintă succesul
intervențiilor în managementul stresului.
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Un studiu care se centrează pe încorporarea conceptului
E.I. în programele de management al stresului a relevat că
ofițerii operativi, care au fost capabili să înțeleagă și să
gestioneze emoții, au raportat niveluri mai scăzute de stres, dar
și un beneficiu mai extins și anume că riscul de a suferi de stres
în viitor, luând în considerare stilul fiecăruia de viață personal,
este, evident, mai scăzut. Aceste rezultate au fost evidente în
cadrul eșantionului, fără nicio diferență reală în ceea ce
privește vârsta, genul sau vechimea în serviciu.
Putem „instrui” E.I.? – Competențele emoționale se pot
schimba, dar numai prin:
– învățarea experiențială;
– reflecție;
– muncă meditativă pe termen lung.
Este puțin probabil ca acestea să se schimbe prin
exerciții, teorii sau lectură care solicită intelectul. Acest lucru
se datorează faptului că răspunsurile emoționale nu apar din
exterior, din neocortex, care funcționează pe baza funcțiilor
cognitive, cum ar fi raționamentul, logica, analiza etc, ci ele
sunt materializate în sistemul limbic, în interiorul creierului.
Goleman încadrează funcțiile acestei zone a creierului în
procesul primar – declanșarea emoțiilor și acțiunea ulterioară
sub semnalul acestor emoții primare, de cele mai multe ori în
mod neconștientizat. Această habituare a emoțiilor, la nivelul
creierului primar, este motivul pentru care, fără obișnuirea
conștiinței de sine, este dificil să se schimbe competențele care
țin de inteligența emoțională. Instruirea în managementul
stresului poate avea un impact limitat, dar care nu este suficient
pe termen lung.
Aceste tipuri de ateliere de formare sau învățare la nivel
cognitiv (exterior) sunt foarte perisabile. Devii competent sau
conștient de emoționalul tău prin metodele menționate mai sus,
deoarece răspunsurile emoționale sunt personale și adesea
invizibile.
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Răspunsul? Fiecare ofițer trebuie să învețe cum să
practice conștientizarea emoțională cu aceeași intensitate cu
care practică, pe stradă, tehnicile de supraviețuire. După cum
notează Blum și Polisar, „formarea polițiștilor pentru a
gestiona eficient expunerea la evenimente stresante va necesita
metode diferite și conținut diferit față de cele
tradiționale. Ofițerii trebuie să posede expertiză adaptativă în
gestionarea gândurilor, emoțiilor și reacțiilor fiziologice în timp
real”.
Lecții pentru succes – Există multe domenii în care
introducerea E.I. are un rol semnificativ. Training pentru
leadership sau includerea în procedurile de recrutare și selecție
a personalului a testelor E.Q. sunt două dintre ele. Dar zona cea
mai promițătoare pentru secolul al XXI-lea este instruirea și
formarea competențelor E.I. În S.U.A. sunt în desfășurare și
perfecționare cursuri de formare ce conțin componente P.B.L.
și E.I. pentru instructori, categorii polițienești, pentru studenți;
însă, și designerii de cursuri și directorii de academie care nu
sunt familiarizați cu teoriile sau conceptul E.I trebuie să
desfășoare mai multe etape în acest sens.
Câteva sfaturi pentru elaborarea/proiectarea cursurilor
care includ E.I.:
 elevii/cursanții trebuie să simtă că au moduri diferite
de a obține succesul dezvoltându-și abilitățile de E.I. De
asemenea, trebuie să decidă în ce măsură aleg să se dezvolte
abilitățile lor. Nu poți forța pe cineva să facă asta, să devină
conștient de necesitatea E.I. Nu puteți decât să le îndreptați
calea, ajutându-i să vadă cum au răspuns (personal) la situații
diferite până în prezent. (conștientizarea răspunsurilor
emoționale, comportamentale și a consecințelor în plan
personal);
 elevii/cursanții au nevoie de mult timp pentru a
practica noile lor abilități. Facilitatorii trebuie să creeze o sală
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de clasă în care timpul este pus deoparte pentru a practica. De
asemenea, este necesar să se încurajeze elevii să practice zi de
zi, acasă și la locul de muncă. Practica este necesară, deoarece
se poate recidiva ușor la vechile obiceiuri;
 utilizarea P.B.L., ca principală metodă pentru
formarea abilităților E.I. Predarea tradițională sau abordări prin
prelegeri, discuții ghidate și prezentări PowerPoint nu
abordează învățarea la nivel afectiv (emoțional), care se află
dincolo de domeniul cognitiv. P.B.L. se concentrează pe
rezolvarea problemelor din viața reală. Acest tip de practică
poate consolida priceperea și dezvoltarea mult mai eficient
decât ceea ce se face în prezent în forurile de educație ale
poliției;
 feedbackul de la facilitatori este crucial. În
programul de formare P.B.L., dar și în P.T.O., acest lucru se
face prin intermediul interviurilor personale regulate și sondaje.
Feedbackul ajută elevii/cursanții să se reîntoarcă pe pistă dacă
se recidivează la unele obiceiuri emoționale cu efect negativ
asupra lor sau asupra altora.
Inteligența emoțională reprezintă un pas semnificativ în
instruirea poliției. Punerea în aplicare va fi graduală, ca în
cazul oricăror demersuri noi. Dar, o idee bună este o idee bună,
indiferent de cât de repede se practică. Liderii organizațiilor
polițienești sunt cei în măsură să ia decizii spre a face primii
pași pentru o profesiune polițienească mai inteligentă
emoțional.
În articolul pe care am încercat să îl traducem și să îl
prezentăm în acest număr al Buletinului, Gregory Saville – cel
care a inițiat aceste programe inteligente de pregătire în baza
experienței pe care a avut-o cu numeroși agenți de poliție din
întreaga lume, împreună cu Gerry Cleveland – coautor al
programului de dezvoltare a instructorilor formatori de poliție,
surprind esența și utilitatea acestor programe pentru profesia de
polițist.
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