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CADRUL LEGAL AL INTERVENŢIILOR
OPERATIVE ŞI AL AUTOAPĂRĂRII1
Comisar-şef de poliţie dr. Doru GALAN
Institutul de Studii pentru Ordine Publică
1. Legislaţia
care
reglementează
activitatea
principalelor forţe de menţinere şi apărare a liniştii publice
Fără a intra în detalii care privesc personalul abilitat cu
menţinerea, apărarea şi/sau restabilirea ordinii şi liniştii publice
din ţara noastră, vom enunţa principalele reglementări legale
din domeniu, legate de tema noastră. Studierea şi/sau
analizarea acestor legi nu face obiectul lucrării de faţă, noi
limitându-ne doar la enumerarea lor:
o Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea
Jandarmeriei Române;
o O.U.G. nr. 105/2001 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei de Frontieră;
o Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române;
o Legea nr. 295/2004 – care reglementează regimul
armelor şi muniţiilor;
o Legea nr. 61/1991, republicată în 2014 ca urmare a
intrării în vigoare a noului Cod penal.
1

Adaptare după http://www.juridice.ro/360350/legitima-aparare-in-opticanoului-cod-penal.html și D. Galan, M. Olteanu, Arte marțiale operative,
Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2016.
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1.1. Principalele elemente ale intervenţiei2
Intervenţia operativă a organelor abilitate din ţara
noastră are în vedere aplicarea graduală a forţei, dar şi aplicarea
tehnicilor operative pe anumite „zone de intervenţie”, în
vederea respectării procedurilor legale.
Aceste „zone de intervenţie” sunt:
A. Zonele de protecție:
 zona de observare – este distanța care permite [...]
contactul vizual și verbal cu oponentul/suspectul și, în același
timp, posibilitatea de a studia mediul înconjurător. Aceasta
începe de la aproximativ 1,5 metri [...];
 zona de contact fizic – este distanța care permite
contactul fizic cu oponentul/suspectul, folosind membrele
inferioare și mijloacele din dotare;
 zona intimă – este zona care permite contactul cu
oponentul/suspectul folosind membrele superioare, coatele și
genunchii.
B. Zonele de percuție și traumatologie:
 zona roșie – dispusă la nivelul capului și regiunii
cervicale a coloanei vertebrale;
 zona portocalie/oranj – dispusă la nivelul
trunchiului, incluzând zona intimă;
 zona verde – alcătuită din membrele superioare și
cele inferioare, incluzând și fesele.
C. Elemente de orientare:
1) parte activă – partea cu arma;
2) parte reactivă – partea opusă armei.
2

După Curs formare instructori ARTE MARŢIALE ISOP 2014, coordonator
D. Galan, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2014.

7

2. Legitima apărare în optica Noului Cod penal3
2.1. Cauzele justificative. Considerații introductive
Introducerea în noul Cod penal a Capitolului II din
Titlul II, intitulat „Cauzele justificative”, aduce o modificare
substanţială legii penale. Codul penal din 1968 nu a cunoscut
instituţia cauzelor justificative sau a cauzelor de
neimputabilitate, însă această reglementare s-a regăsit în Codul
penal din 1937. Aşadar, în art. 18 alin. (1) C. pen. se precizează
că „nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală,
dacă există vreuna dintre cauzele justificative prevăzute de
lege”. Acestea operează in rem, deoarece, conform alin. (2) al
aceluiaşi articol, efectul lor se extinde şi asupra participanţilor.
Includerea instituţiei cauzelor justificative în titlul
destinat infracţiunii este de natură să conducă la evitarea
oricăror confuzii faţă de alte instituţii cu alte finalităţi, cum
sunt cauzele care înlătură răspunderea penală sau cauzele de
nepedepsire, în care, deşi sunt întrunite elementele constitutive
ale infracţiunii, este înlăturată răspunderea penală sau
infractorul este apărat de pedeapsă.
În doctrină, cauzele justificative au fost numite drept
cauze de neresponsabilitate sau care înlătură ilegalitatea unei
fapte ori caracterul ilicit al acesteia.
Alţi autori au considerat că ar fi mai recomandat ca noul
Cod penal să definească aceste cauze justificative drept „cauze
obiective de neimputabilitate”, iar cauzele de neimputabilitate
să le numească „cauze subiective de neimputabilitate”. În
opinia noastră, denumirea de cauze justificative este mai
3

După Petru Cruciu, 11 februarie 2015, idem 6.
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apropiată de definiţia infracţiunii la care s-a oprit legiuitorul
român, motiv pentru care considerăm ca fiind mai oportună
folosirea acesteia.
După cum am subliniat mai sus, pentru ca o faptă
prevăzută de legea penală să constituie infracţiune, este
imperios necesar ca aceasta să fie tipică (prevăzută de legea
penală), antijuridică (nejustificată) şi imputabilă (pe bază de
vinovăție) persoanei care a săvârşit-o. Aşadar, odată ce se
constată tipicitatea unei fapte, următorul pas care trebuie avut
în vedere este acela de a stabili dacă fapta este şi antijuridică.
După cum a subliniat și doctrina, tipicitatea faptei constituie un
indiciu de antijuridicitate, așa încât o faptă tipică este
antijuridică în măsura în care nu intervine o cauză justificativă
care să autorizeze un astfel de comportament.
Noţiunea de antijuridicitate exprimă o contradicţie între
fapta prevăzută de legea penală şi exigenţele ordinii juridice.
Astfel, nu este de ajuns ca o faptă săvârşită de făptuitor să fie
prevăzută de legea penală şi imputabilă acestuia, ci este necesar
ca aceasta să fie şi antijuridică. Spre exemplu, dacă cineva
loveşte cu o bâtă mâna persoanei care îl ameninţă cu un cuţit
sau pistol, deşi săvârşeşte o faptă prevăzută de legea penală
(loviri sau alte violenţe) pe care ordinea juridică penală o
interzice, el nu va putea fi tras la răspundere penală, deoarece
aceeaşi ordine juridică îi permite să utilizeze forţa atunci când
îi este pusă viaţa în pericol. Împrejurările, precum cea
exemplificată mai sus, sunt denumite cauze justificative,
deoarece, în prezenţa lor, fapta devine legal justificată şi
permisă, împotriva făptuitorului nemaiputându-se aplica nicio
pedeapsă sau sancţiune de drept penal.
9

Noul Cod penal reglementează patru cauze justificative:
legitima apărare, starea de necesitate, exercitarea unui drept sau
îndeplinirea unei obligaţii şi consimţământul persoanei
vătămate. Ultimele două dintre cauzele justificative nu au
cunoscut o reglementare expresă în vechiul Cod penal, însă în
practica judiciară, în mod unanim, dacă se întâlnea o astfel de
cauză, se considera că nu sunt îndeplinite elementele
constitutive ale infracţiunii, prin aceea că fapta era săvârşită
fără vinovăţie (fără intenţie, în general).
Concluzionăm
aceste
consideraţii
introductive,
subliniind faptul că orice cauză justificativă are un rol dublu. În
primul rând, ea este o normă permisivă, care exprimă
îngăduinţa cu care legiuitorul tratează comiterea unor anumite
fapte determinate şi, în al doilea rând, ea are un rol de protecţie
a valorilor sociale pe care ordinea juridică le protejează,
precum şi a relaţiilor sociale care se nasc în jurul acestor valori.
2.2. Legitima apărare
2.2.1. Noţiune
Legitima apărare este o cauză care înlătură caracterul
nejustificat al unei fapte penale şi, împreună cu starea de
necesitate, exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligaţii
şi alături de consimţământul victimei, constituie cauzele
justificative.
Instituţia legitimei apărări a fost cunoscută încă din cele
mai vechi timpuri.
Spre exemplu, Legea celor XII table permitea uciderea
hoţului care îşi desfăşura activitatea infracţională în timpul
nopţii. Încă din acea perioadă, săvârşirea unei infracţiuni putea
trece nepedepsită, dacă erau îndeplinite anumite condiţii
edictate în mod expres de lege, totul cu scopul de a preveni
unele injustiţii care ar putea avea loc în caz contrar.
10

Sediul materiei este reprezentat de art. 19 Cod penal,
unde este precizat că fapta prevăzută de legea penală săvârşită
în legitimă apărare este justificată, motiv pentru care respectiva
faptă nu îndeplineşte toate trăsăturile esenţiale ale infracţiunii
şi nu poate fi sancţionată. Alin. (2) al art. 19 stabileşte
condiţiile legitimei apărări.
Conform textului legal, este în legitimă apărare
persoana care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac
material, direct, imediat şi injust, care pune în pericol
persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un interes
general, dacă apărarea este proporţională cu atacul.
Alin. (3) al aceluiaşi articol reglementează legitima
apărare prezumată – subliniind faptul că se prezumă a fi în
legitimă apărare acela care comite, în condiţiile art. 19
alin. (2), fapte pentru a respinge pătrunderea unei persoane
într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc împrejmuit
ţinând de acesta, fără drept, prin violenţă, viclenie, efracţie
sau alte asemenea modalităţi ori în timpul nopţii.
Din reglementarea legală a legitimei apărări, în noul
Cod penal, se pot observa o serie de diferenţe faţă de
reglementarea din vechiul Cod. Prima diferenţă care apare în
mod evident este reprezentată de faptul că în art. 44 din vechiul
Cod penal se vorbeşte despre o „stare de legitimă apărare”, pe
când în noul Cod penal, legiuitorul român a ales să păstreze
numai sintagma „legitimă apărare”. Doctrina a apreciat ca fiind
neoportună această modificare, precizând că renunţarea la
conceptul de „stare de legitimă apărare” nu face decât să
sublinieze o inconsecvenţă a legii penale de natură să creeze
diferite confuzii, datorită terminologiei cuvântului „stare”, care
reprezintă modul în care se prezintă o persoană în raport cu
anumite realităţi.
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O altă diferenţă este reprezentată de faptul că în noul
Cod penal depăşirea legitimei apărări din cauza unei tulburări
sau temeri reprezintă o cauză de neimputabilitate, nemaifiind
reglementată alături de dispoziţiile care fac referire la legitima
apărare. De asemenea, în noul Cod a fost introdusă explicit
condiţia că apărarea să fie proporţională cu atacul, condiţie
care, sub imperiul vechiului Cod, rezulta numai din
interpretarea pe care jurisprudenţa şi doctrina o dădeau art. 44
alin (2) şi (3). În această direcţie, Curtea Supremă de Justiţie a
stabilit că împrejurarea potrivit căreia victima a scos un
briceag, pentru a se apăra, nu constituie un atac de natură a
legitima lovirea acesteia cu o piatră, producându-i leziuni
craniene ce i-au cauzat decesul.
2.2.2. Condiţiile legitimei apărări (privitoare la atac şi
privitoare la apărare)
Din analiza teoretică a art. 19 Cod penal reiese faptul că
pentru a fi incidentă instituţia legitimei apărări trebuie să fie
îndeplinite cumulativ mai multe condiţii. Cu toate că alin. (2) al
articolului menţionat face precizări numai cu privire la
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească atacul, suntem de
părere că trebuie îndeplinite şi câteva condiţii speciale cu
privire la apărarea cu care se răspunde atacului, deşi nu există o
prevedere legală în acest sens.
Analizând mai departe textele legale, putem observa că
o persoană este în legitimă apărare atunci când săvârşeşte fapta
prevăzută de legea penală pentru a înlătura un atac material,
direct, imediat şi injust, împotriva sa, a unei alte persoane, a
drepturilor acestora sau împotriva unui interes general.
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În continuare, vom analiza aceste condiţii enumerate de
lege.
a) Atacul să fie material – După cum a subliniat şi
doctrina, atacul trebuie să fie de agresiune reală, deoarece nu se
poate invoca legitima apărare în situaţia în care făptuitorul
crede că este victima unui atac, fără a exista condiţiile
materiale ale acestuia.
În practică, s-a statuat că atâta timp cât nu a existat un
atac efectiv din partea victimei, orice apreciere de ordin
subiectiv a inculpatului că victima ar putea declanșa un atac
împotriva sa nu justifică aplicarea art. 19. De asemenea,
presupunerea că atacul va avea loc sau teama de un eventual
atac nu sunt de natură să justifice aplicarea legitimei apărări. Pe
lângă aceasta, proliferarea de injurii de către partea vătămată
inculpatului nu justifică apărarea în condițiile art. 19. În această
direcție, este posibilă invocarea erorii de fapt drept cauză
justificativă, dar nu legitima apărare, pentru că nu sunt
îndeplinite condițiile atacului.
Materialitatea atacului rezultă din acţiunile fizice
exercitate în scopul de a periclita valorile sociale ocrotite.
Jurisprudenţa a subliniat că este îndeplinită condiţia
materialităţii atacului, atunci când victima a pătruns în locuinţa
făptuitorului noaptea, prin escaladare şi efracţie, şi a lovit cu
băţul în cap pe cel aflat în încăpere, aşa încât s-a considerat că
riposta, deşi a avut urmări mortale pentru victimă, este
justificată. În continuare, Instanţa Supremă a considerat ca
irelevant faptul că victima a fost lovită pe când încerca să se
retragă şi după ce scăpase băţul din mână, de vreme ce
pericolul nu a încetat, ea putându-se înarma din nou cu unul din
parii aflaţi la îndemână. Totuși, în practică s-a stabilit că
insistenţa victimei de a-i da o ţigară, însoţită de gestul de a-l
13

prinde pe inculpat de mâneca bluzei şi de ţeava armei, neurmat
de niciun act din care să rezulte intenţia de a-i pune în pericol
viaţa sau integritatea corporală, nu constituie un atac material,
așa încât nu se impune aplicarea dispozițiilor legitimei apărări,
ci, eventual, circumstanța provocării.
Jurisprudenţa străină, în special cea italiană, a admis că
este posibil ca atacul să nu aibă caracter material. Este dată ca
exemplu situaţia unei femei căreia, aflându-se la ştrand, în apă,
i-a fost furat costumul de stradă şi, pentru a-şi ocroti pudoarea,
aceasta sustrage, la rândul său, un obiect de îmbrăcăminte.
b) Atacul să fie direct – Pentru ca această condiţie să
fie valabilă, este necesar ca între atacator şi valoarea
ameninţată să nu existe un obstacol, pentru că altfel atacul nu
mai este direct, decât în situaţia în care obstacolul este
ineficient în raport de atac. Doctrina a subliniat că un astfel de
obstacol poate fi o uşă închisă în faţa unui atacator care
încearcă să lovească victima. Trebuie însă să precizăm că, în
cazul în care atacul se realizează printr-o bombă, ușa nu mai
are caracterul unui obstacol imposibil de trecut, aşa încât
atacul direct continuă să îşi păstreze caracteristicile.
Prin atacul nemijlocit este necesar să se fi pus în pericol
valorile sociale ocrotite. Spre exemplu, dacă o persoană atacă o
altă persoană cu un cuţit, cel atacat este în drept să riposteze,
deoarece i s-a pus în pericol, în mod nemijlocit, viaţa; în caz
contrar, activitatea agresorului ar fi dus la moartea victimei.
Jurisprudența italiană a stabilit că uciderea paznicului în timp
ce dormea, de către ostatic, ca urmare a faptului că acesta a
aflat că urmează să fie ucis a doua zi, deoarece s-a refuzat plata
răscumpărării, constituie un act comis în legitimă apărare. Se
poate observa că jurisprudența străină este mult mai flexibilă,
14

susținând că, chiar dacă lipsește caracterul direct al atacului,
apărarea a fost una proporțională cu pericolul eventual.
c) Atacul să fie imediat – Caracterul imediat al atacului
rezultă atunci când pericolul pentru valoarea ocrotită este unul
concret, actual ori iminent. Practica judecătorească a stabilit că
prin atac imediat se înţelege un atac iminent, adică pe punctul de a
se dezlănţui, sau un atac în curs de desfăşurare. În continuare,
Instanţa Supremă a stabilit faptul că iminenţa sau actualitatea
atacului este dată de durata de timp aproape imperceptibilă dintre
atac şi pericolul grav ce ameninţă persoana sau interesele ei. Dacă
intervalul de timp dintre începerea atacului şi pericolul ce îl
prezintă este mai îndelungat, un astfel de pericol nu mai constituie
o realitate prezentă, deoarece este vorba de eventualitatea
survenirii pericolului, deci de o ameninţare care nu justifică
legitima apărare.
Totuşi, nu se află în stare de legitimă apărare, în sensul
art. 19 C. pen., persoana care săvârşeşte fapta prevăzută de
legea penală după scurgerea unui interval de timp de la
consumarea atacului, în timp ce victima se retrăgea în fugă,
întrucât atacul nu era nici iminent şi nici actual.
Dacă atacul a încetat înainte ca făptuitorul să-şi exercite
activitatea infracţională, din nou nu mai suntem în prezenţa
legitimei apărări. În aceeaşi direcţie a statuat şi jurisprudenţa,
care a subliniat că, în cazul în care inculpatul a săvârşit fapta de
omor asupra victimei, după ce atacul acesteia, constând în
lovituri aplicate cu pumnul, a încetat, nu sunt întrunite
condiţiile legitimei apărări prevăzute în art. 44 (art. 19 în noul
Cod penal) alin. (2) C. pen., întrucât, pe de o parte, nu sunt
întrunite condiţiile unui atac imediat, iar pe de altă parte, atacul
victimei nu prezintă un pericol care să ameninţe grav (această
15

condiţie nu a mai fost reţinută de noul Cod) viaţa inculpatului,
mijloacele folosite de victimă în atacul său nefiind în măsură să
justifice riposta inculpatului. Urmărind aceeași practică
constantă, s-a stabilit că stările conflictuale anterioare dintre
părţi nu pot fi considerate atac imediat şi injust, decât dacă sunt
urmate de un act de violenţă de natură a pune în pericol
persoana vizată.
d) Atacul să fie injust – Caracterul injust al atacului
rezultă atunci când acesta nu are legitimitate juridică. Arestarea
preventivă a unei persoane, pe baza unui mandat de arestare,
uzitând de forţă, are un caracter just, însă dacă acţiunea
autorităţilor devine abuzivă, ea se converteşte într-un atac
injust, cu posibilitatea de a fi înlăturat. Dacă atacul vine de la o
persoană iresponsabilă sau de la un animal, iar făptuitorul a
cunoscut acest aspect, nu ne mai aflăm pe tărâmul legitimei
apărări, ci pe cel al stării de necesitate.
e) Atacul să fie îndreptat împotriva celui care se
apără, împotriva unei alte persoane sau împotriva unui
interes general – Atacul trebuie să se îndrepte împotriva unei
persoane, împotriva drepturilor acesteia, precum şi împotriva
unui interes general. Pot să fie lezate drepturi precum: dreptul
la viaţă, la integritate corporală, sănătate, libertate, patrimoniu
etc. Interesul general poate fi o stare, situaţie, relaţie sau
activitate care prezintă interes pentru întreaga societate.
f) Atacul să pună în pericol persoana atacată, o altă
persoană, drepturile acestora sau un interes general – Spre
deosebire de vechea reglementare, noul Cod penal nu reia
condiţia ca atacul să pună în „pericol grav” persoana atacată, ci
a preferat să renunţe la termenul „grav” din sintagma amintită
mai sus, pentru a acoperi neajunsurile subliniate de doctrina
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vechiului Cod cu privire la acest caracter. Astfel, doctrina a
subliniat că, din cauza acestui caracter, numeroase agresiuni de
gravitate mică, dar care se comit frecvent, au fost excluse de la
posibilitatea de invocare a legitimei apărări, chiar dacă în speţă
ar fi fost vorba de un atac material, direct, imediat şi injust. Sub
auspiciile vechiului Cod, persoana aflată în faţa unui astfel de
atac nu avea decât opţiunea de a anunţa autorităţile cu privire la
faptul că a fost victima unei agresiuni.
Se poate observa că atât vechiul Cod, cât şi noul Cod
penal se preocupă în principal de definirea atacului (material,
direct, imediat şi injust), dar remarcă numai în subsidiar
caracterul necesar al apărării sau ripostei. Dimpotrivă, codurile
străine pun accentul pe caracterul apărării, definind legitima
apărare prin prisma acestui caracter. Cu toate că legea nu
enumeră şi condiţiile apărării, doctrina a încercat să reţină
câteva dintre acestea:
a) Fapta să fie prevăzută de legea penală – Dacă
fapta nu este prevăzută de legea penală, procesul penal este
scutit de efortul de a mai demonstra existenţa legitimei apărări.
b) Apărarea trebuie să se îndrepte împotriva
agresorului – În cazul în care apărarea nu se îndreaptă
împotriva agresorului, nu mai sunt incidente dispoziţiile
legitimei apărări, deoarece fapta ar putea avea caracterul unei
răzbunări, situaţie de natură a duce la tragerea la răspundere
penală a făptuitorului.
c) Apărarea să fie proporţională cu atacul – Legea
nu explică noţiunea de proporţionalitate, dar doctrina a încercat
să determine câteva criterii după care să se stabilească dacă
există raport de proporţionalitate între atac şi apărare. Este de la
sine înţeles că, pentru a respinge un atac, este nevoie ca
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apărarea să fie puţin mai intensă decât acesta, pentru că
altminteri o altfel de apărare nu ar fi eficientă.
De asemenea, legea nu prescrie o proporţionalitate
matematică între apărare şi atac, ci raportul de proporţionalitate
se stabileşte de la caz la caz, în funcţie de situaţia de fapt.
Aşadar, trebuie luate în considerare obiectul atacat de agresor
şi obiectul vătămat de cel atacat în ripostă, dar şi mijloacele
folosite de agresor pentru realizarea atacului şi cele folosite de
cel
atacat
pentru
înlăturarea
atacului.
Depăşirea
proporţionalităţii legitimei apărări poate conduce la reţinerea
cauzei de neimputabilitate a excesului neimputabil (art. 26 C.
pen.) sau a circumstanţei atenuante prevăzute de art. 75
alin. (1) lit. b.
2.2.3. Legitima apărare prezumată
Dorim să aducem în discuţie o ultimă chestiune
prevăzută de art. 19 alin. (3) C. pen., cu privire la legitima
apărare prezumată. Legea prezumă ca fiind în legitimă apărare
persoana care comite fapta pentru a respinge pătrunderea altuia,
în condiţiile art. 19 alin. (2), într-o locuinţă, încăpere,
dependinţă sau loc împrejmuit ţinând de aceasta, fără drept,
prin violenţă, viclenie, efracţie sau alte asemenea modalităţi
nelegale ori în timpul nopţii.
Legiuitorul a ales să nominalizeze acest caz unic pentru
că a socotit că un atac realizat prin săvârşirea infracţiunii de
violare de domiciliu este în orice situaţie un atac material,
direct, imediat şi injust, împotriva unei persoane sau a
drepturilor acesteia. Aşadar, dacă în forma de bază făptuitorul
trebuie să demonstreze caracterul material, direct, imediat şi
injust al atacului, în cazul respingerii persoanei care a săvârşit
violarea de domiciliu, cel ce a respins pătrunderea fără drept nu
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mai trebuie să dovedească existenţa tuturor condiţiilor prevăzute
de art. 19 alin. (2), deoarece legea prezumă că ele sunt
îndeplinite. Unii autori au considerat că o astfel de reglementare
este de natură să deturneze scopurile procesului penal, prin aceea
că mediatizarea unei astfel de reglementări poate conduce la
formarea convingerii că în locuinţa proprie se pot săvârşi orice
fapte împotriva celui care a pătruns acolo fără drept.
Cu toate că legea prezumă ca fiind în legitimă apărare
fapta de respingere a pătrunderii unei persoane în domiciliu,
fără drept, trebuie să precizăm că nu orice violare de domiciliu,
care are ca urmare riposta făptuitorului, justifică reţinerea
legitimei apărări, deoarece prezumția legală este una relativă.
Doctrina a reţinut că nu poate fi considerată în legitimă
apărare persoana care agresează o altă persoană ce pătrunde
paşnic într-un domiciliu sau care, deşi înarmată, nu comite un
gest sau act din care să rezulte intenţia de violenţă fizică.
Trebuie să subliniem că escaladarea unui gard şi
pătrunderea victimei pe proprietatea inculpatului nu este de
natură să atragă incidenţa dispoziţiilor art. 19 alin. (3), dacă
victima nu a desfăşurat un atac de natura celui la care se referă
art. 19 alin. (2).
Soluţia Instanţei Supreme nu este la adăpost de critici,
deoarece unii autori au subliniat că dacă situaţia de fapt nu este
prezentată corect, împrejurare constatată de autorul studiului,
existenţa sau inexistența legitimei apărări este pusă la îndoială,
situație de natură să deturneze intenția legiuitorului trecută în
art. 19 alin. (3). Însă, lovirea repetată, cu urmări mortale, a unei
persoane care a pătruns în locuinţa făptuitorului noaptea, prin
escaladare şi efracţie, şi a lovit cu băţul în cap pe cel aflat în
încăpere, constituie un act de legitimă apărare.
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2.2.4. Efectele legitimei apărări
Concluzionăm aceste aspecte, punând în evidenţă
principalul efect al legitimei apărări drept cauză justificativă.
Aşadar, fapta prevăzută de legea penală săvârşită în legitimă
apărare este justificată, autorul ei nemaiputând fi tras la
răspundere penală, deoarece existenţa unei astfel de cauze nu
permite dobândirea caracterului infracţional al faptei prevăzute
de legea penală.
2.3. Necesitatea cunoaşterii prevederilor legale, atât
pentru intervenţii specifice, cât şi pentru autoapărare
Sublinierile noastre nu au altă menire decât să
conştientizeze orice subiect angrenat în menţinerea ordinii şi
liniştii publice sau a sferei autoapărării că folosirea abuzivă a
forţei fizice, a forţei armelor şi/sau a anumitor abilităţi tehnice
nu poate avea decât efecte nedorite.
Pe de altă parte, experienţa noastră cotidiană, practicooperativă, marţială şi/sau competiţională ne-a demonstrat că,
nu de puţine ori, un subiect sau subiecţi aflaţi sub impulsul unei
anumite situaţii operative, se comportă haotic/instinctual, ca să
nu afirmăm, abuziv.
Acest fapt este generat de instruirea – sub toate formele
– precară sau superficială, impulsuri ancestrale sau
necunoaşterea prevederilor legale.
Iată unul din scopurile instruirii în sfera marţială a
cadrelor M.A.I. sau a unui simplu cetăţean: capacitarea
acestora cu noţiuni menite să amelioreze abilitatea de
intervenţie operativă, atât prin consolidarea unor cunoştinţe
practico-teoretice esenţiale, cât şi prin formarea unui sistem
psiho-fizic puternic, bine echilibrat.
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CHIMIA JUDICIARĂ DE IERI PÂNĂ AZI

Colonel (r) dr. ing. chimist Maria Georgeta STOIAN
Originile investigaţiei ştiinţifice în criminalistică sunt
strâns legate de legende, folclor, scrieri vechi şi de romanul
poliţist.
Citind vechile legende ale beduinilor arabi, îi aflăm
regăsindu-şi cămilele după urmele picioarelor întipărite în nisip.
Folclorul celţilor, al indienilor din America, precum şi al altor
popoare este plin de astfel de poveşti, dar primele scrieri se
găsesc în textele ebraice, cât şi în cele ale lui Herodot sau
Virgilius (Eneida). Să nu-l uităm nici pe leul din povestirea lui
Esop, care o întreba pe vulpe: „De ce n-ai venit să-mi prezinţi
omagiul tău?”, „Sire – răspunse vulpea – am văzut urme de
animale ducând în palatul vostru; dar niciuna nu mergea spre
ieşire, aşa încât am preferat să rămân afară”. Nu este aceasta o
prefigurare a detectivului modern în căutarea de urme şi de
indicii pe străzile marilor oraşe? Şi poate că ar surprinde faptul
că Arhimede a fost unul din marii detectivi ai istoriei! „Eureka”,
legenda lui Arhimede (287-212 î.Hr.) poate fi considerată drept
o utilizare timpurie a criminalisticii. Spre exemplu, Arhimede a
stabilit că o coroană nu a fost complet confecţionată din aur
(aşa cum era susţinut în mod fraudulos) prin evaluarea
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densităţii obiectului, folosind măsurători ale dislocării şi
greutăţii sale, deoarece nu i s-a permis să deterioreze coroana.
Cea mai timpurie relatare a utilizării amprentelor
digitale pentru a stabili identitatea datează din secolul
al VII-lea. Potrivit unui negustor arab, Soleiman, amprentele
digitale ale unui debitor au fost aplicate pe o chitanţă, care apoi
a fost dată creditorului şi care a fost recunoscută legal ca
dovadă de valabilitate a datoriei.
Prima relatare scrisă cu privire la utilizarea medicinei şi
entomologiei pentru a rezolva (separat) cazuri penale este
atribuită cărţii „Xi Yuan Ji Lu” („Colecţie de cazuri de
rectificare a nedreptăţii”), scrisă în 1248 de către Song Ci
(1186-1249), în Dinastia Song – China. Într-una din relatări,
cazul unei persoane ucise cu o seceră a fost rezolvat de către un
investigator, care a solicitat ca toată lumea să aducă secerile
într-o anumită locaţie. Muştele, atrase de mirosul de sânge,
s-au adunat în cele din urmă pe o singură seceră, iar în acest
context, criminalul a mărturisit. De asemenea, cartea oferă
sfaturi legate de realizarea distincţiei între un înec cu apă (apă
în plămâni) şi strangulare (cartilajul gâtului rupt), precum şi
alte tipuri de probe obţinute la examinarea cadavrelor cu scopul
de a stabili dacă o moarte a fost cauzată de crimă, sinucidere
sau de un accident.
În Europa secolului al XVI-lea, medicii practicanţi în
armată şi în universităţi au început să adune informaţii cu
privire la cauza şi modul de producere a morţii. Ambroise Paré,
un chirurg al armatei franceze, a studiat sistematic efectele
morţii violente asupra organelor interne. Doi chirurgi italieni,
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Fortunato Fidelis şi Paolo Zacchia, au pus bazele patologiei
moderne prin studierea schimbărilor care au loc în structura
corpului, ca rezultat al bolii. Scrieri pe aceste subiecte au
început să apară la sfârşitul anilor 1700: „Tratat de Medicină
Legală şi de Sănătate Publică”, scris de către medicul francez
Fodéré şi „Sistem Complet de Medicină a Poliţiei”, scris de
către expertul în medicină german Johann Peter Franck.
Ca ştiinţă autonomă, criminalistica s-a conturat relativ
recent, la începutul secolului XIX. Apariţia târzie a acestei
discipline s-a datorat nu numai nivelului scăzut al ştiinţelor
naturii, dar şi lipsei de interes pentru aportul acestora în
materie de probaţiune, sistemele de justiţie fiind dominate de
practici mistico-formale. De fapt, o mare parte a tehnologiei în
criminalistică este împrumutată de la alte ştiinţe şi aplicată la
probleme juridice.
Lansarea istoriei criminalisticii nu este creditată doar de
o singură persoană. Au fost mulţi cei care au contribuit la
naşterea acestui domeniu pe la mijlocul anilor 1800 şi
începutul anilor 1900. Sherlock Holmes, al lui Sir Arthur
Conan Doyle, este deseori creditat drept tatăl fictiv al
criminalisticii, deoarece a utilizat diverse metode ale
criminalisticii cu mult înainte ca ştiinţa
să fi fost recunoscută şi acceptată. Sherlock
Holmes constituie simbolul omului de ştiinţă
care, graţie minţii sale, reuşeşte – pe baza
unor cunoştinţe din cele mai variate domenii
– să rezolve cazurile, adeseori neverosimile,
fără a apela la informatori. Acest personaj a
devenit legendar, făcând o adevărată „şcoală”, iar urmaşii săi
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sunt oamenii de ştiinţă de astăzi, care îşi dedică viaţa
descoperirii şi combaterii criminalităţii. Sir Arthur Conan
Doyle (1859-1930) a folosit drept prototip pentru Sherlock
Holmes pe talentatul chirurg şi detectiv criminalist Joseph Bell,
pe care l-a cunoscut în timpul studenţiei la Universitatea din
Edinburgh, cu care l-a identificat până şi fizic. Doyle a
recunoscut
că
tot
de
la
acest
chirurg
a împrumutat şi metodele utilizate de Sherlock Holmes:
„Mă gândeam la bătrânul meu profesor, Jo Bell, cu faţa de
vultur, cu procedeele sale bizare, cu maniera sa puţin
excentrică de a nu-i scăpa nici cele mai mici detalii. Pentru a
crea un tip nou de poliţist, am căutat să mă apropii de o ştiinţă
exactă printr-o metodă captivantă, care să pară în acelaşi timp
instructivă... Am utilizat sistemul său, amplificându-l,
încercând să creez un detectiv ştiinţific, care să rezolve
problemele prin mijloace proprii şi nu datorită greşelilor
criminalului”. Începând cu anul 1886, întâmplările lui
Sherlock Holmes au reţinut atenţia, nu numai amatorilor de
romane poliţiste, dar şi specialiştilor din poliţie.
J.D. Carr, biograful lui Conan Doyle, remarca, pe bună
dreptate, că primele două aventuri ale lui Sherlock Holmes au
apărut înainte de publicarea lucrării renumitului criminalist
Hans Gross, a cărui operă capitală, „Criminal Investigation”,
nu a apărut decât în anul 1891. În această lucrare, Gross nu
indica decât o singură metodă pentru a releva urmele paşilor:
aceea a „plasterului de Paris”, folosită mai întâi de Holmes.
Este meritul lui Carr, de a evidenţia avangardismul metodelor
lui Sherlock Holmes pentru criminalistică, știință căreia i se
puneau bazele ştiinţifice în acea vreme. Profesorul Edmond
Locard din Lyon, recunoscut ca unul dintre fondatorii poliţiei
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ştiinţifice, preciza: „Dacă la laboratorul poliţiei lyoneze ne-am
preocupat de problema cercetării şi studierii prafului, aceasta
se datorează ideilor conţinute în cărţile lui Conan Doyle şi
Hans Gross”.
Oferind un exemplu poliţiei, Sherlock Holmes „a cerut
anatomiei, chimiei, mineralogiei, fizicii, elemente pentru
reconstituirea circumstanţelor şi cauzelor unei crime, având
scopul de a descoperi în mod ştiinţific pe vinovat”. În
momentul în care Holmes intra în scenă, doar Lombroso
publicase, în 1864, un studiu asupra tipului criminal, iar
Bertillon făcea cu antropometria primii paşi, dar nu publicase
nimic pentru a-l inspira pe Conan Doyle.
Mathieu Orfila, care publică primul tratat de toxicologie
generală în 1814, este creditat ca tatăl toxicologiei medicolegale, ale cărei baze au fost puse la începutul secolului
al XIX-lea şi, de asemenea, drept primul martor expert într-un
proces penal – cazul Lafarge, în anii 1840. De altfel,
începuturile criminalisticii sunt strâns legate de medicina
legală. Necesitatea rezolvării unor probleme de identificare a
persoanei, a cadavrului şi a instrumentului vulnerant a
determinat elaborarea unor metode specifice criminalisticii de
mai târziu.
În anii 1840, Alphonse Bertillon, în încercarea de a
realiza individualizarea persoanei, a creat primul sistem de
identificare, bazat pe măsurători antropometrice, şi Hans Gross
a inventat termenul „Kriminalistik”. La scurt timp după aceea,
în anii 1890, Francis Galton şi-a publicat studiul privind
amprentele papilare.
În această perioadă se înscriu şi primele eforturi de
întemeiere a criminalisticii româneşti, depuse de cei trei fraţi
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Minovici. Înfiinţarea, la 20 decembrie 1893, a Institutului de
Medicină Legală din Bucureşti, de către profesorul Mina
Minovici, a constituit o veritabilă premieră mondială, care a
stârnit admiraţia şi chiar invidia unor somităţi ale vremii, cum
ar fi P. Brouardel şi B. Balthazard din Paris, S. Ottolenghi din
Roma, F. Strassmann din Berlin etc. Întreaga activitate
ştiinţifică şi practică a profesorului Mina Minovici este
sintetizată în „Tratatul complet de Medicină Legală”
(1929-1930), care cuprinde şi aspecte criminalistice.
Încununarea unei cariere de excepţie şi de mari sacrificii,
această operă nu numai că a atras aprecieri elogioase ale tuturor
specialiştilor de atunci – printre care şi Edmond Locard,
directorul Laboratorului de poliţie ştiinţifică din Lyon –, dar
rămâne şi astăzi un material de referinţă valabil.
Un alt exponent de seamă al medicinei legale
româneşti, care a avut preocupări şi în domeniul criminalisticii,
a fost Nicolae Minovici, care, printre altele, s-a preocupat
intens de studierea impresiunilor digitale utilizate în
identificarea persoanelor, acestea înlocuind sistemul desuet şi
ineficient al lui Bertillon. În anul 1904, editează un „Manual
tehnic de medicină legală”, în care sunt descrise şi tehnici
criminalistice.
Al treilea membru al familiei Minovici, Ştefan, şeful
Secţiei de chimie şi toxicologie a Institutului de Medicină
Legală, începând din anul 1894, poate fi socotit, în materie de
criminalistică, drept părintele expertizei ştiinţifice a
înscrisurilor. Chiar în perioada studiilor în Germania, el se
familiarizează, în paralel cu cercetarea otrăvurilor, a petelor de
sânge etc., cu depistarea falsurilor prin reacţii chimice. În anul
1900, dr. Ştefan Minovici publică broşura „Falsurile în
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documente şi fotografia în serviciul justiţiei”, fiind cel care,
pentru prima dată în România, a introdus metode obiective de
examinare a înscrisurilor, procedee fizico-chimice de
evidenţiere a falsificării actelor şi bancnotelor.
În jurul anilor 1900, mai mulţi contribuabili au fost
adăugaţi în istoria criminalisticii la nivel mondial: Karl
Landsteiner a descoperit grupele de sânge (de exemplu, A, B,
H); Leone Lattes a obţinut tipurile de sânge din sânge uscat;
Calvin Goddard şi-a publicat lucrarea privind comparaţiile
armelor de foc; Albert Osborn a realizat examinarea
documentelor. Apoi, în 1920, Edmond Locard şi-a postulat
principiul „schimbului” de urme, o contribuţie fundamentală în
domeniu, pe care se bazează multe dintre specialităţile din
criminalistică. Laboratorul poliţiei ştiinţifice din Lyon, Franţa,
creat de Locard, a avut atâta succes încât a dat impulsul necesar
pentru formarea de laboratoare ale poliţiei şi laboratoare de
criminalistică în Europa şi în Statele Unite ale Americii.
De fapt, primele laboratoare de criminalistică au fost
create la sfârşitul anilor 1920, în Statele Unite ale Americii. În
anii 1930, ştiinţele poliţieneşti şi criminalistica au pătruns în
mediul academic şi, la sfârşitul anilor 1940, a fost creată, la
Universitatea din California, în Berkeley, Şcoala de
Criminologie condusă de Paul Kirk. Deoarece în anii 1960 au
apărut noi tehnologii, Ministerul de Interne al Angliei a creat
Institutul Central de Cercetare, primul centru de cercetare
criminalistică din lume. Anii 1970-1980-1990 au adus o
explozie de informaţii şi de metode analitice, în paralel cu
îmbunătăţirea (încă în desfăşurare) a tehnologiei şi
instrumentelor analitice.
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În România, un pas important în aşezarea activităţii de
cercetare şi expertiză criminalistică pe baze ştiinţifice îl
constituie înfiinţarea de instituţii centrale specializate: Institutul
de Criminalistică al Procuraturii Generale (1956), transformat
în Compartimentul de criminalistică şi criminologie din cadrul
Procuraturii Generale (1980), dar mai ales Laboratorul Central
de Expertize Criminalistice din cadrul Ministerului Justiţiei
(1958) şi Institutul de Criminalistică al Inspectoratului General
al Miliţiei (1968). În prezent, în subordinea ultimelor două,
activează laboratoarele interjudeţene de expertize criminalistice
ale Ministerului Justiţiei (Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi,
Timişoara şi Braşov) şi laboratoarele de criminalistică
judeţene, municipale şi orăşeneşti ale poliţiei.
Principiul fundamental al criminalisticii este că un act
criminal, sau mai general, un eveniment iniţiat de om, produce
urme. Urmele, oricât de imperfecte ar fi, sunt rezultatul
acţiunilor omului, precum şi al evenimentelor puse în mişcare,
producătoare de interacţiuni care au ca rezultat modificări în
mediul apropiat. Obiectele sunt mutate sau rupte, sunt lăsate
semne sau impresiuni, iar diverse materiale sunt modificate sau
transferate. Este de aşteptat ca aceste schimbări să urmeze
legile bine stabilite ale naturii şi, ca o consecinţă a acestui fapt,
acestea pot fi studiate ştiinţific.
Un criminalist foloseşte principiile ştiinţifice ale
chimiei, biologiei şi fizicii pentru a obţine informaţii şi probe
materiale de la faţa locului săvârşirii unei infracţiuni. Prin
aplicarea metodelor ştiinţifice ale acestor ştiinţe naturale,
evaluarea probelor poate fi realizată într-o manieră clară,
imparţială şi corectă. Aderarea la metodele ştiinţifice
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direcţionează criminalistul să pledeze adevărul în numele
probelor, nu pentru o anumită parte sau anumit interes.
Probele materiale pot fi de orice tip: de la obiecte
masive, la fel de mari cât o clădire, până la urme microscopice,
care se creează în timpul unei infracţiuni şi se recuperează de la
faţa locului sau din locaţii ce au legătură cu infracţiunea
comisă. Ele sunt considerate drept martori muţi şi pot contribui
în stabilirea comiterii unei infracţiuni (corpus delicti) şi/sau să
ofere informaţii referitoare la metoda de operare a autorului
(modus operandi). Probele materiale pot furniza îndrumări de
investigare a infracţiunilor, oferă conexiuni între suspecţi şi
victime, ajută la identificarea şi individualizarea persoanelor şi
obiectelor implicate şi servesc la fundamentarea sau la
demonstrarea falsităţii declaraţiilor martorilor.
Şi începuturile examinării probelor materiale sunt destul
de tulburi. Relatări anecdotice cu privire la utilizarea probelor
materiale datează de milenii. Soţii suspicioase au observat, fără
îndoială, fire de păr şi alte urme materie pe hainele soţilor, care
în mintea lor păreau să sfideze explicaţiile nevinovate. Astfel
de recunoaşteri ad-hoc ale probelor materiale au avut loc, de
asemenea, în investigaţiile criminale timpurii. Prima
recunoaştere generală clară a probelor materiale pare să fi avut
loc, de asemenea, în isprăvile fictive ale lui Sherlock Holmes,
în povestirile lui Sir Arthur Conan Doyle. La scurt timp după
apariţia povestirilor despre Holmes, magistratul austriac Hans
Gross a publicat cartea „Criminal Investigation”, în care pleda
pentru utilizarea probelor materiale în anchetele penale. Mai
târziu, Edward Oscar Heinrich în Statele Unite, Edmund
Locard în Franţa şi Georg Popp în Germania au fost printre
primii care au folosit probele materiale în cazuistică.
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La fel ca istoria timpurie a criminalisticii, în general,
începutul chimiei judiciare îşi are rădăcinile adânc în istorie.
Aşa cum am menţionat, poate primul atestat al utilizării
măsurătorilor fizice în vederea stabilirii adevărului, îl
reprezintă „Eureka”, legenda lui Arhimede (287-212 î.Hr.), din
care reiese că regele Hieron al III-lea al Siracuzei dăduse unui
bijutier o anumită cantitate de aur ca să-i facă o coroană.
Bijutierul făcuse coroana, dar – fiind necinstit – înlocuise o
parte din aur cu argint de aceeaşi greutate ca şi greutatea de aur
pe care o primise. Regele a bănuit falsificarea şi i-a dat lui
Arhimede să-i rezolve problema şi să-i spună cât aur şi cât
argint are coroana. Deoarece nu i s-a permis să deterioreze
coroana, Arhimede a stabilit că respectiva coroană nu a fost
complet confecţionată din aur (aşa cum era susţinut în mod
fraudulos) prin evaluarea densităţii obiectului, folosind
măsurători ale dislocării şi greutăţii sale.
Dar aspectul cel mai important, care a condus la apariţia
şi dezvoltarea unei părţi componente importante a chimiei
judiciare – toxicologia, la necesitatea cunoaşterii proprietăţilor
fizico-chimice ale substanţelor care au un mare potenţial toxic
asupra organismelor vii, îl reprezintă utilizarea, încă din cele mai
vechi timpuri, a otrăvurilor/substanţelor toxice pentru curmarea
vieţilor omeneşti.
Otrăvurile au fost utilizate de către egiptenii timpurii şi
de grecii şi romanii antici. Democrit a fost, probabil, primul
chimist care a studiat otrăvurile, şi el i-a comunicat lui
Hipocrate unele dintre constatările sale. Otrăvurile au fost
utilizate atât pentru crimă, cât şi ca mod de execuţie capitală;
de exemplu, celebrul filozof grec Socrate (470-399 î.Hr.) a fost
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silit să bea cucută după ce fusese condamnat la moarte de
tiranul Critias, pentru coruperea tineretului aristocratic atenian,
asupra căruia Socrate avea o mare influenţă. Vechea civilizaţie
romană a avut legi împotriva otrăvirilor în 82 î.Hr., însă vina
unui otrăvitor era determinată în mare măsură prin dovezi
circumstanţiale şi prin mărturii orale.
De-a lungul istoriei, din Antichitate până în zilele
noastre, înainte de dezvoltarea sistematică, ştiinţifică a
investigaţiei criminale, având cunoştinţe empirice, dar şi o
concepţie şi o înţelegere avansată pentru acele timpuri, oamenii
de ştiinţă au luptat pentru descoperirea adevărului şi pedepsirea
celor vinovaţi, prin utilizarea unor procedee artizanale, unor
mijloace şi experienţe variate, şi-au asumat cu fermitate şi
stăruinţă misiunea de apărători ai vieţii omeneşti, reprezentând
lupta dintre bine şi rău, dintre adevărul ştiinţific şi instinctele
distrugătoare. Dezvoltarea cercetării toxicologice este o
consecinţă a creşterii numărului de cazuri în care au fost
implicate otrăvirile criminale şi sinuciderile dubioase.
Punerea bazelor ştiinţifice ale toxicologiei a durat
relativ mult, prelungindu-se de-a lungul întregului secol al
XIX-lea, dar a coincis cu descoperirea unei metode ştiinţifice şi
sigure de evidenţiere a arsenului. Aceasta se datorează unor
savanţi ca James Marsh şi Mathieu Bonaventure Orfila, unul
englez şi celălalt francez, unul chimist şi cel de-al doilea medic
legist şi profesor de toxicologie la Universitatea din Paris, care
vor pune bazele ştiinţifice ale identificării acestui toxic.
Arsenicul a fost o otravă populară în vremea romanilor,
iar în Franţa timpurie, acesta era considerat pulberea
moştenirii. Procesul Blandy, din 1752, a fost primul proces în
care au fost efectuate, într-adevăr, teste chimice pentru
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depistarea unei substanţe otrăvitoare. În 1775, chimistul suedez
Carl Wilhelm Scheele a conceput un mod de a detecta, în
cadavre, oxidul de arsen şi arsenul, dar numai când acesta se
regăsea în cantităţi mari. Această investigaţie a fost extinsă, în
1806, de chimistul german Valentin Ross, care a învăţat să
detecteze toxicul în pereţii stomacului victimei, şi de către
chimistul englez James Marsh, care, în 1836 a folosit procesele
chimice pentru a confirma arsenicul drept cauză de deces în
cazul unui proces penal al unui omor, aceasta fiind prima
analiză de încredere, care a putut arăta ştiinţific că arsenul a
fost prezent în corpul victimei.
Consacrarea definitivă a toxicologiei a fost, practic,
prilejuită în anul 1840, de un caz intrat în analele
criminalisticii, „Cazul Charles Lafarge”, în care, în urma unor
dispute între specialiştii vremii, Orfila, cu ajutorul aparatului
lui Marsh, a identificat în cadavrul lui Charles otrava
administrată acestuia de către soţia sa, Marie Lafarge. Medici,
chimişti şi farmacologi, atraşi de acest proces dramatic, şi-au
îndreptat privirile către domeniul misterios al toxicologiei.
Tinerii chimişti, entuziasmaţi, veneau la Paris pentru a urma
cursurile lui Orfila şi ale altor toxicologi. Cu acest caz a
început secolul toxicologiei.
În literatura de specialitate, dar şi beletristică sunt
prezentate multiple cazuri, unele dintre ele celebre, de crime
înfăptuite prin otrăvire. Şi în istoria Ţărilor Româneşti există o
multitudine de personaje istorice importante: voievozi,
domnitori, domniţe, care au fost înlăturaţi prin utilizarea
otrăvurilor, la care se recurgea de câte ori bărbăţia armelor nu
îşi putea spune cuvântul.
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În paralel cu toxicologia, au căpătat importanţă şi
examinările fizico-chimice ale altor probe materiale, care
puteau să aducă dovezi ştiinţifice împotriva imposturii,
neadevărului şi întunericului. Cu toate acestea, examinarea
probelor materiale aşa cum o ştim în prezent a trebuit să aştepte
timp de aproape două secole dezvoltarea ştiinţei moderne şi
rafinamentul microscopului, o contribuţie importantă având
Anton van Leeuwenhoek, Robert Hooke, Ernst Abbe şi alţii.
În România, începuturile chimiei judiciare sunt legate
de cel de-al treilea membru al familiei Minovici, Ştefan, care a
fost şeful Secţiei de chimie şi toxicologie a Institutului de
Medicină Legală, începând din anul 1894. Însă un pas
important în istoria chimiei judiciare româneşti îl constituie
înfiinţarea, în anul 1968, a Institutului de Criminalistică al
Inspectoratului General al Miliţiei, în cadrul căruia funcţionau
laboratoare de analize fizico-chimice ale probelor materiale.
În cadrul acestor laboratoare şi-au desfăşurat activitatea
chimişti, ingineri chimişti şi fizicieni, care au făcut primii paşi,
atât în ceea ce priveşte dotarea laboratoarelor cu instrumente
analitice moderne având la bază spectrometria de
absorbţie/emisie moleculară şi atomică, cât şi în ceea ce
priveşte stabilirea, adaptarea şi dezvoltarea unor metode de
analiză ştiinţifice, având la bază principii de analiză cu aceste
instrumente a probelor materiale.
Printre primii specialişti care au pus bazele
laboratoarelor de chimie judiciară din cadrul Institutului de
Criminalistică se numără Ion Grigorescu – doctor în ştiinţe
medico-farmaceutice, chimistul Vasile Măcelaru, fizicienii
Marcel Dobrilă şi Alexandru Radu – fost şef al Serviciului de
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Chimie Judiciară în perioada 1977-1986. De asemenea,
chimiştii Octavian Savin, Ilona Buta, Ion Geambaşu, Victoria
Livinschi, Wilhelmina Crăciun şi Georgeta Lungan.
Subliniem că prima carte de chimie balistică, publicată
în 1972, a avut ca autor pe chimistul Vasile Măcelaru care,
urmare a calităţilor sale în plan profesional, dar şi managerial, a
fost numit, în anul 1970, director al Institutului de
Criminalistică.
Pe parcurs, în anii 1973, 1975 şi, respectiv 1976
acestora li s-au adăugat chimiştii Mihai Novac, Ştefania
Mihăilescu şi Mihaela Moldovan.
De la înfiinţarea Institutului de Criminalistică al
Poliţiei, până în anul 1997, laboratoarele de chimie judiciară şi
de biologie au funcţionat în cadrul aceluiaşi serviciu, respectiv
Serviciul de Expertize Fizico-Chimice şi Biologice. În anul
1997, la sugestia chimistului Mihai Novac, care, în acel
moment, era şeful acestui serviciu, Compartimentul biologie
s-a separat de Compartimentul chimie judiciară, scopul
separării fiind argumentat de necesitatea obţinerii de fonduri
financiare care să fie alocate în mod distinct celor două
compartimente în vederea extinderii şi dezvoltării de noi
metode de analize, respectiv de achiziţie de instrumente
analitice moderne.
Începuturile dezvoltării chimiei judiciare, marcate de o
dotare precară în echipamente şi instrumente analitice, au fost
compensate la acea vreme de pasiunea, dăruirea profesională şi
inventivitatea chimiştilor şi fizicienilor amintiţi mai sus.
Astfel, dr. farmacist Ion Grigorescu împreună cu
chimistul Octavian Savin (care ulterior a devenit doctor în
chimie, cu o teză privind studiul cristalelor lichide) au pus
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bazele analizelor toxicologice prin metode analitice clasice,
cum ar fi cromatografia în strat subţire coroborată cu relevarea
analiţilor prin reacţii de culoare, precum şi prin analize
instrumentale, analiţii extraşi din matricea probelor fiind
studiaţi prin spectrometrie de absorbţie în infraroşu.
Chimista Ilona Buta a pus bazele analizelor fizicochimice ale hârtiei, iar împreună cu chimistul Octavian Savin,
au dezvoltat metode analitice de examinare a materialelor
scripturale (cerneluri şi paste chimice) cu rezultate deosebite în
stabilirea falsului de documente. Amploarea activităţii acestora
a fost marcată de realizarea unor cataloage care au cuprins sute
de cromatograme obţinute prin cromatografie pe hârtie a
diverselor tipuri de cerneluri şi paste chimice developate în
sisteme de eluenţi, rezultatele experimentelor realizate
constituind suportul pregătirii de specialitate a chimiştilor de
azi.
Începuturile chimiei judiciare, aşa cum am menţionat
anterior, au fost dificile din cauza dotării modeste cu
echipamente analitice, acea perioadă putând fi caracterizată
drept „chimie la eprubetă” – analizele fiind preponderent
chimice şi mai puţin instrumentale. Cromatografia pe hârtie sau
în strat subţire, considerate ca fiind metode fizice performante
de izolare a substanţelor de interes analitic, pentru a fi la fel de
performante atunci când sunt utilizate ca metode de identificare
chimică, este nevoie să apeleze la o gamă extrem de extinsă de
substanţe-etalon pentru examinări comparative. Inexistenţa
unor substanţe-etalon, fără de care expertul analist nu putea
identifica substanţele de interes analitic, a constituit un prim
impediment cu care experţii criminalişti s-au confruntat în
perioada de început a existenţei laboratoarelor de chimie
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judiciară. De altfel, în toxicologie, existenţa unui număr imens
de substanţe cu potenţial toxic face imposibilă crearea unor
bănci de date cu substanţe toxice-etalon. Din acest considerent,
se impunea, ca o prioritate stingentă, achiziţia unor
echipamente analitice moderne care să permită, pe de o parte,
identificarea analiţilor fără a fi necesară apelarea la substanţeetalon, iar pe de altă parte, acestea să fie şi performante din
punct de vedere al limitei de detecţie, ştiut fiind faptul că, în
majoritatea cazurilor, probele ridicate de la faţa locului sunt la
nivel de microurme.
Astfel, în perioada 1970-1973 au fost achiziţionate
primele echipamente analitice performante: spectrometrul de
infraroşu Spekord M80 şi spectrofotometrul UV-Viz, utilizate
în expertiza substanţelor de natură organică (toxice, polimeri,
pigmenţi).
Posibilităţi noi de abordare analitică au fost create şi în
domeniul expertizei componentelor anorganice din probe de
sol, vopsele şi aliaje metalice prin achiziţionarea în aceeaşi
perioadă a spectrografului de emisie Q24 şi a
spectrofotometrului de absorbţie atomică, un rol de pionerat în
acest domeniu avându-l chimista Mihaela Moldovan.
Dotarea laboratoarelor de chimie judiciară cu primul
gazcromatograf model Carlo Erba (1974) a permis abordarea
unor genuri noi de expertiză, cum ar fi expertiza produselor
petroliere şi a primerilor în cazul incendiilor provocate, precum
şi expertiza băuturilor alcoolice şi nealcoolice. Iniţiatorii
analizei prin gazcromatografie au fost chimiştii Mihai Novac şi
Ştefania Mihăilescu, care au upgradat sistemul de
gazcromatografie cu un pirolizator fără de care analiza în urme
a unor polimeri şi elastomeri era imposibil de efectuat.
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Un salt calitativ în procesul de examinare a fibrelor
textile şi a firelor de păr a avut loc în anul 1975, când a fost
achiziţionat microscopul MC 5A, instrument optic de
examinare în lumină vizibilă şi polarizată a microurmelor din
această categorie de probe. Rezultate remarcabile în acest
domeniu le-au avut chimista Ştefania Mihăilescu şi inginerul
chimist Mariana Moisei care, pentru generaţia actuală de
analişti, au avut reale calităţi de mentor.
Experienţa profesională a experţilor chimişti acumulată
în această perioadă a fost reflectată şi materializată în tematici
care se regăsesc în cele patru volume ale „Tratatului practic de
criminalistică”, elaborat în perioada 1976-1982, de către o
pleiadă renumită de criminalişti din cadrul Institutului de
Criminalistică al Poliţiei Române, Ministerului Justiţiei şi
Institutului de Medicină Legală „Mina Minovici” (experţi în
dactiloscopie, traseologie, grafică, balistică, chimie, fizică,
biologie şi medicină).
De-a lungul timpului, însă, unele dintre echipamentele
analitice enumerate au suferit defecţiuni tehnice care, deşi
minore, din lipsa asigurării unor mentenanţe adecvate, au fost
prematur casate, motiv pentru care, pentru o perioadă de câţiva
ani, chimia judiciară, în general a stagnat, experţii chimişti
fiind nevoiţi să compenseze aceste neajunsuri cu pasiune,
dăruire şi competenţă profesională.
În perioada 1988-1990, acestei generaţii de experţi în
chimie judiciară i s-au alăturat inginerii chimişti Gheorghe
Hanga şi Mariana Moisei, respectiv biochimistul Ion Sorin
Florescu.
Biochimistul Ion Sorin Florescu a fost un exponent de
seamă al chimiei judiciare atât prin iniţierea, odată cu
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achiziţionarea în anul 1994 a primului gazcromatograf cuplat
cu spectrometru de masă, a analizelor prin GC-MS a
substanţelor toxice (medicamente, stupefiante, pesticide etc.), a
substanţelor explozive şi a urmelor de lichide organice volatile
utilizate pentru aprindere (primeri) din resturile parţial
carbonizate rămase de la incendii, cât şi prin îmbunătăţirea
multora dintre metodele analitice utilizate în cadrul
laboratoarelor de chimie judiciară ale Institutului de
Criminalistică. În perioada 1997-1998, biochimistul Ion Sorin
Florescu, în calitate de şef al Serviciului de Expertize FizicoChimice, a întreprins numeroase demersuri pentru
achiziţionarea de echipamente noi, performante, care să
permită extinderea gamei de expertize efectuate la nivelul
serviciului. În calitate de director adjunct al Institutului de
Criminalistică (1998-2004), biochimistul Ion Sorin Florescu a
fost primul expert criminalist care a pus în discuţie necesitatea
implementării unui standard de calitate în activitatea
laboratoarelor de chimie judiciară. În ciuda tuturor
demersurilor efectuate, conducerea Ministerului de Interne nu a
răspuns favorabil rapoartelor prin care se solicitau fonduri
pentru acreditarea laboratoarelor Institutului de Criminalistică.
„Eşecul” biochimistului Ion Sorin Florescu, pe acest front al
luptei pentru implementarea standardului de calitate, a fost
atenuat de succesul pe care l-a avut în lupta sa pe un alt front,
cel al înfiinţării unui prim laborator de expertiză genetică
judiciară, metodă de anvergură deosebit de eficientă în războiul
permanent dintre infractori şi justiţie. În calitate de expert
criminalist, biochimistul Ion Sorin Florescu, împreună cu
chimistul Mihai Novac şi inginerul chimist Gheorghe Hanga au
participat la cercetarea unor evenimente deosebite, cu răsunet
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mediatic, cum ar fi: explozia de la Combinatul Chimic
Victoria, incendiile de mari proporţii care au avut loc la o
instalaţie de caprolactamă de la Săvineşti şi cel izbucnit la
Târgovişte, la Festivalul „Crizantema de aur”, explozia
de la km 12 Sibiu, accidentul aviatic de la Baloteşti, explozia
de la Liceul „Jean Monnet” etc., având o contribuţie majoră în
lămurirea modului de producere a acestor evenimente.
Un alt protagonist important în istoria chimiei judiciare
este inginerul chimist Gheorghe Hanga, fost şef al Serviciului
de Expertize Fizico-Chimice în perioada 1998-2006, care a
avut o contribuţie deosebită în dezvoltarea expertizei fizicochimice a hârtiei şi a materialelor scripturale, precum şi a
materialelor fibro-lemnoase, pregătirea sa profesională
permiţându-i să abordeze şi acest gen de expertiză, netratat
până la acel moment.
Dar contribuţia cea mai importantă a avut-o, în perioada
2004-2006, în implementarea Sistemului de Management al
Calităţii atât la nivelul Serviciului de Expertize FizicoChimice, cât şi la nivelul Institutului de Criminalistică. În
această perioadă, urmare a dotării laboratoarelor de chimie
judiciară cu echipamente moderne, performante, în domeniul
de expertiză fizico-chimică au fost dezvoltate sau iniţiate noi
tipuri de determinări, cum sunt: analiza microfibrelor textile şi
a materialelor scripturale cu microspectrofotometrul UV-VIS
QDI 1000 (pentru examinarea comparativă a nuanţelor de
culoare), analiza comparativă a substanţelor de natură organică
şi anorganică prin microspectrofotometrie FT-IR, determinarea
indicelui de refracţie prin imersie într-un lichid de temperatură
variabilă a microparticulelor de sticlă şi a materialelor
translucide, analiza calitativă şi cantitativă a microurmelor
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materie prin spectrofluorimetrie de raze X (XRF) şi
microscopie electronică cu baleiaj şi microsonde analitice
(SEM), relevarea urmelor papilare latente prin expunere la
vapori de cianoacrilat, analiza substanţelor toxice volatile prin
gazcromatografie (GC) cuplată cu spectrometrie FTIR, analiza
comparativă prin distilare automată a produselor petroliere etc.
Putem spune că această perioadă a fost cea mai prolifică în
achiziţionarea de echipamente analitice moderne, bază
fundamentală a analizei instrumentale.
De asemenea, inginerul chimist Gheorghe Hanga, în
colaborare cu directorul adjunct al Institutului de Criminalistică
din acea perioadă – expertul criminalist Crişan Lăzureanu au
elaborat, în vederea acreditării conform cerinţelor impuse de
standardul de referinţă ISO 17025/2005, Procedurile Generale
de Lucru la nivelul Institutului de Criminalistică. La nivelul
serviciului, inginerul chimist Gheorghe Hanga a coordonat
elaborarea Procedurilor Specifice şi Instrucţiunilor de Lucru,
astfel încât, în data de 16 decembrie 2006, pe baza raportului
final al comisiei de auditori învestiţi de RENAR (organismul
naţional de acreditare a laboratoarelor de analiză) să evalueze
acest sistem, Consiliul de Acreditare RENAR a hotărât
acreditarea a 46 de Proceduri Specifice (PSL) şi a 117
Instrucţiuni de Lucru (IL) şi Proceduri Generale (PGL) pentru
domeniile expertizei criminalistice clasice, identificării
judiciare, analizelor fizico-chimice în domeniul chimiei
judiciare şi al expertizelor biocriminalistice (dintre acestea, 8
PSL şi 27 IL din domeniul chimiei judiciare).
Putem spune că, odată cu finalizarea procesului de
acreditare, a fost întoarsă o nouă pagină în istoria şi cultura
laboratoarelor de chimie judiciară. Nu a fost de fel uşor, acest
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proces s-a făcut nu fără efort şi nici fără scrâşnit de dinţi. Se
ştie că nu stă în obiceiul personalului laboratorului, oricare ar fi
formarea acestuia, să scrie în proceduri modul în care lucrează,
să descrie „micul truc” care schimbă tot şi care face ca
laboratorul său să fie mai bun decât cel vecin. A fost o muncă
impresionantă de grup, fiind antrenat aproape întregul efectiv
al laboratoarelor de chimie judiciară. Munca în echipă a permis
crearea de sinergii şi de motivaţii profitabile în plan
profesional. Deciziile luate în strategia de implementare a
standardului calităţii, venind de la echipă şi fiind rezultatul
unor consensuri, au fost mai uşor acceptate decât dacă ar fi fost
impuse într-o manieră autocratică.
Desigur, nu se poate încheia acest capitol al
criminalisticii fără a sublinia că animatorul, înlesnitorul care a
declanşat energiile creatoare a fost expertul criminalist
Gheorghe Popa care, anterior perioadei în care a fost adjunct al
inspectorului general al I.G.P.R., în calitate de director general
al Institutului de Criminalistică, a pregătit cu multă
meticulozitate şi rigoare terenul pe care urma să se desfăşoare
întregul proiect, cu tactici şi strategii de implementare a
standardului calităţii.
Toţi cei amintiţi până acum, cu excepţia expertului
criminalist Gheorghe Popa, s-au retras din activitate, dovadă că
timpul uneori lucrează împotriva firii umane; s-au retras, dar
ne-au lăsat o moştenire importantă, ne-au lăsat modelul unor
OAMENI îndrăgostiţi de Criminalistică şi pasionați de o idee,
ideea de adevăr. De la ei am învăţat că prin relevarea, prin
mijloace ştiinţifice, a adevărului căutat de legiuitor sau justiţie,
fiecare dintre noi, prin muncă, dăruire şi perseverenţă putem
deveni un personaj – un mare şi autentic personaj angrenat în
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descoperirea faptelor celor mai incredibile, a situaţiilor celor
mai absurde, a enigmelor celor mai ciudate, generate de
delincvenţi în actele criminale comise.
Ca urmare, în prezentn istoria chimiei judiciare se
continuă în Serviciul Expertize Fizico-Chimice din cadrul
Institutului de Criminalistică al Inspectoratului General al
Poliţiei Române.
Având în vedere preocuparea continuă pentru utilizarea
unor metode moderne de analiză instrumentală la nivel de
microurme, ca o consecinţă a cerinţelor tot mai mari impuse de
cantitatea probelor de examinat, care în domeniul chimiei
judiciare sunt la nivel de urme şi microurme, şi de necesitatea
prelucrării rapide a informaţiilor obţinute şi a luării deciziilor
pe baza acestora, am continuat achiziţia unor echipamente
performante de ultimă generaţie ce au permis diversificarea
gamei de analize efectuate: un gazcromatograf cuplat cu
spectrometru de masă, prevăzut cu headspace şi Fast-GC, un
gazcromatograf cuplat cu spectrometru de masă, prevăzut cu
modul de desorbţie termică şi un gazcromatograf prevăzut cu
unitate de piroliză. Puternica evoluţie şi rafinamentul
instrumentelor analitice face posibilă, în prezent, efectuarea
investigaţiilor criminalistice la cea mai mică scală a
dimensiunilor, cu o mai mare sensibilitate şi cu intervale de
diferenţiere de mare fineţe. Ca urmare, acum este posibilă
descoperirea de rutină a probelor imposibil de decelat sau
inaccesibile anterior, iar abordarea microurmelor a devenit o
realitate fără de care este greu de conceput că s-ar putea ajunge
la adevăr în procesul de investigare şi urmărire penală, a
devenit parte din activitatea zilnică.
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De asemenea, există o preocupare constantă pentru
îmbunătăţirea calităţii (au mai fost acreditate încă 8 Proceduri
Specifice de Lucru şi elaborate încă 28 Instrucţiuni de Lucru),
pentru creşterea competenţei profesionale a experţilor şi
specialiştilor, pentru ridicarea nivelului calitativ al rapoartelor
criminalistice efectuate în cadrul serviciului, astfel încât
acestea să se constituie în probe relevante, decisive, la
documentarea cauzelor penale, creând şanse maxime de
rezolvare veridică şi echitabilă a oricăror speţe judiciare, ceea
ce a condus, firesc, la creşterea încrederii în rezultatele
determinărilor efectuate în cadrul laboratoarelor, cât şi prin
aprecierea şi atenţia tot mai mare pe care o acordă mass-media
activităţii criminalistice.
Toate aceste realizări confirmă importanţa chimiei
judiciare. De altfel, ce ar însemna criminalistica fără chimia
judiciară? Nicăieri, în lume, fără chimia judiciară nu pot fi
analizate o multitudine de microurme ridicate de la faţa locului,
în majoritatea cauzelor penale. Cum ar putea fi instrumentate
accidentele de circulaţie cu părăsirea locului faptei, fără analiza
comparativă a urmelor şi microurmelor de vopsea, a fibrelor şi
microfibrelor
textile,
a
microfragmentelor
sau
microparticulelor de metal, plastic sau sticlă, a microurmelor
de sol sau vegetale găsite la locul impactului, pe şosea,
parapeţi, copaci etc.? Fără analiza acestor tipuri de urme şi
microurme existente pe obiectele de vestimentaţie sau pe
suprafaţa activă a diverselor instrumente utilizate de infractor
în comiterea infracţiunii (pe cleşti, pânze de bomfaier, pe
discul abraziv al flexului, butuci de yală, burghie), cum ar
putea fi instrumentate cazurile de spargeri şi furturi? Fără
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analiza microfibrelor textile transferate de la victimă la agresor,
nu ar fi completă instrumentarea cauzelor de agresiuni, violuri,
tentative de omor sau chiar omoruri. Fără chimia judiciară,
cum ar putea fi analizate reziduurile de tragere – urme
secundare ale împuşcăturii, în cauze privind utilizarea armelor
de foc, cum ar putea fi stabilit primerul în cazul incendiilor
provocate intenţionat, cum ar putea fi stabilit explozivul utilizat
în săvârşirea unor fapte care atentează la viaţa cetăţenilor, cum
ar putea fi efectuată identificarea unor eventuale substanţe
toxice în cazul otrăvirilor sau a morţilor suspecte? Cum ar fi
instrumentate cauzele privind reţelele de falsificare de produse
petroliere sau de bijuterii, falsurile de monedă sau documente,
folosirea sau deţinerea ilegală de substanţe toxice sau
amestecuri pirotehnice etc.?
Sunt convinsă însă că nu poate fi cineva care este
implicat cât de puţin în ştiinţele criminalistice care să nu
aprecieze rolul chimiei judiciare, ca parte integrantă a
domeniilor forensic, alături de expertizele clasice de
traseologie, grafică, balistică etc., de stabilire a profilului
genetic (ADN), de serologie, antropologie judiciară,
reconstrucţie facială, entomologie, de bazele de date AFIS,
CDN, IMAGETRACK etc.
Fără pretenţia de a se constitui într-o cronică fidelă a
evoluţiei chimiei judiciare pe plan mondial şi în România,
prezenta incursiune în istoria chimiei judiciare şi-a propus să
fie un omagiu adus înaintaşilor noştri, de la care am preluat
dorinţa de a contribui la dezvoltarea chimiei judiciare şi a
criminalisticii. Orele şi zilele petrecute studiind, demonstrând,
argumentând sunt puse în slujba dreptăţii şi adevărului, şi chiar
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dacă uneori părem a fi copleşiţi de greutăţile inerente ale
muncii noastre, întotdeauna privim cu încredere spre viitor,
conştienţi că, prin munca noastră în lumina crepusculară a
laboratorului, colectăm bucăţele de adevăr şi le asamblăm
astfel încât să devină probe incontestabile, în lumina
adevărului.
Prezentarea realizărilor înaintaşilor noştri a fost o
călătorie cu multe provocări, concluzii, învăţăminte de tras,
care ne vor ajuta să performăm şi în viitor, să scriem o nouă
pagină în istoria chimiei judiciare, pe noi, cei 13 experţi şi
specialişti ai Serviciului Expertize Fizico-chimice din Institutul
Naţional de Criminalistică: dr. inginer chimist Emilian
Costache, inginer chimist Iuliana Stănel, inginer chimist Elena
Galan, chimist Mihai Stoica, chimist Gabriela Ianculescu,
chimist Lucian-Augustin Stimeriu, chimist Carmen-Luminiţa
Ene, chimist-fizician Lorena-Magdalena Savu, drd. fizicianchimist Daniela-Laura Feraru, dr. farmacist Mihaela Gheorghe,
drd. fizician Violeta Ciofu, biochimist Anca-Silvia Vlăsceanu
şi subsemnata, dr. inginer chimist Maria-Georgeta Stoian.
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ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ ÎN EXPERTIZA FIZICO-CHIMICĂ
CRIMINALISTICĂ A PROBELOR ÎN CAZUL
UNUI JAF DE BANCĂ COMIS CU VIOLENŢĂ
Colonel (r) dr. ing. chimist Maria Georgeta Stoian
Colonel (r) chimist Georgeta Andreescu
Comisar-şef de poliție ing. chimist Elena Galan
Colonel (r) Sandu Cânpean
Institutul Naţional de Criminalistică
Inspectoratul General al Poliţiei Române
O infracţiune cu violenţă este o infracţiune în care
autorul utilizează sau ameninţă cu utilizarea violentă a forţei
asupra victimei. Aceasta include atât infracţiunile în care actul
violent este obiectivul, precum omorul, cât şi infracţiunile în
care violenţa este calea spre atingerea obiectivului, precum
jaful. Infracţiunile cu violenţă pot fi comise atât cu, cât şi fără
utilizarea armelor. Peste tot în lume, atât violenţele asupra
persoanelor, delictele sexuale, cât şi jafurile sunt considerate
ca fiind infracţiuni cu violenţă.
Dacă expertizele biocriminalistice, dactiloscopice,
grafice au la bază examinarea unor caracteristici intrinseci
individului (desenul papilar, profilul ADN), 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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Chimia judiciară efectuează analize calitative şi
cantitative cu cea mai mare diversitate dintre toate disciplinele
criminalisticii. Rezultatul final al muncii unui chimist judiciar,
raportul de expertiză criminalistică, influenţează întotdeauna,
în mod direct, destinul unor anumite persoane. Aceasta este o
responsabilitate foarte importantă, care determină modul de
gândire şi de acţiune în chimia judiciară, precum şi în celelalte
domenii ale ştiinţelor criminalistice.
În această lucrare este prezentat un caz interesant –
jaful unei bănci, în care nici amprentele papilare, nici
analizele profilului genetic nu au putut furniza dovezi
ştiinţifice, cea care a contribuit la identificarea autorului fiind
chimia judiciară.
Atât urmele ridicate de la faţa locului, cât şi sculele
ridicate de la locuinţa suspectului au fost trimise spre
examinare la laboratoarele de chimie judiciară.
Examinarea tuturor caracteristicilor fizico-chimice şi
analizele chimice detaliate ale urmelor şi microurmelor, utilizând
îndemânarea, abordarea creativă şi perseverenţa chimiştilor
criminalişti, pe de o parte, şi noile echipamente şi metode de
analiză pe de altă parte (spectrometria în infraroşu, microscopia
electronică), au furnizat o „istorie” completă a probelor şi au
contribuit semnificativ la rezolvarea acestui caz de jaf al unei
bănci. Aportul deosebit de important al expertizei fizico-chimice a
probelor în finalizarea ideii de adevăr derivă din profunzimea şi
acurateţea examinărilor probelor judiciare în acest domeniu de
expertiză criminalistică.
Cuvinte-cheie: infracţiune cu violenţă, microurme,
spectrometria în infraroşu, microscopia electronică, comparaţii,
identificare.
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1. Introducere
Violenţa şi agresivitatea reprezintă fenomene sociale
complexe, ale căror modalităţi de manifestare, consecinţe
sociale şi moduri de soluţionare interesează atât factorii
instituţionalizaţi de control social, cât şi opinia publică.
Violenţa şi agresivitatea sunt fenomene care se completează şi
care generează o serie de consecinţe negative şi distructive
asupra structurii şi stabilităţii sociale şi provoacă stări
demoralizatoare şi de insecuritate la nivelul grupurilor şi
indivizilor.
Deşi cauzele violenţei sunt diversificate, studiile şi
cercetările întreprinse pe această temă relevă că acestea sunt
alimentate de perpetuarea unor structuri economice, politice şi
sociale deficitare care sunt incapabile să atenueze, în anumite
momente dificultăţile economice, inflaţia, sărăcia şi şomajul,
inegalităţile şi inechităţile între indivizi şi grupuri sociale.
Violenţa, în virtutea desfăşurării sale spectaculoase,
beneficiază din partea mass-mediei de o extindere la scară
socială extrem de largă. Expunerea prelungită la violenţa prin
mass-media poate să aibă efecte cumulative directe asupra
tinerilor şi asupra lumii adulte şi un efect pe termen lung din ce
în ce mai nociv asupra valorilor general-admise de societate.
Alarmante sunt modificările de ordin calitativ ce au
intervenit. De la tipul de violenţă primitiv, legat în special de
consumul de alcool, precum şi violenţa de tip pasional, se trece
la o violenţă de tip utilitar (generată de mobilurile ce urmăresc
profitul, interesele materiale, bunuri şi servicii, întâlnite în
delictele de omor de interes material, furt cu violenţă, jaf şi
tâlhărie) sau asociate crimei organizate (traficul de stupefiante,
furtul de maşini etc.).
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Cu cât modul de producere a actelor de violenţă este
mai sofisticat, cu atât eforturile întreprinse pentru determinarea
circumstanţelor în care acestea s-au produs sunt mai numeroase
şi mai profunde, criminalistica având întotdeauna un rol major
în stabilirea adevărului.
Criminalistica (Forensic Science) este indisolubil legată
de diferite domenii ale ştiinţei care sunt utilizate atât în
cercetarea la faţa locului, cât şi în procesul determinării
circumstanţelor în care s-au produs diferite infracţiuni şi în
administrarea probelor necesare aflării adevărului în procesul
judiciar.
Profesia de criminalist se deosebeşte de celelalte
profesii, prin relaţia cu sistemul de aplicare a legii şi prin
importanţa
acordată
examinărilor
comparative
în
laboratoarele de analiză. Importanţa acordată comparării în
examinările criminalistice este definitorie şi întotdeauna, dar în
special în acele cazuri provocatoare, care răstoarnă rutina,
criminaliştii (şi chimiştii criminalişti) trebuie să fie creativi,
flexibili şi perseverenţi. Dificultatea nu înseamnă imposibilul –
un bun criminalist recunoaşte diferenţa.
Dacă expertizele biocriminalistice, dactiloscopice,
grafice au la bază examinarea unor caracteristici intrinseci
individului (desenul papilar, profilul ADN), expertizele
chimice, în majoritatea cazurilor, se referă la examinări şi
analize ale unor elemente sau caracteristici ale obiectelor care
au legătură cu împrejurările infracţiunii. Chimia judiciară
efectuează analize calitative şi cantitative cu cea mai mare
diversitate dintre toate disciplinele criminalisticii.
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Rezultatul final al muncii unui chimist judiciar, raportul
de expertiză criminalistică influenţează întotdeauna în mod
direct destinul unor anumite persoane. Aceasta este o
responsabilitate foarte importantă, care determină modul de
gândire şi de acţiune în chimia judiciară, precum şi în celelalte
domenii ale ştiinţelor criminalistice. Expertiza chimică a
urmelor lăsate la faţa locului poate aduce, de multe ori,
contribuţii decisive la documentarea cauzelor penale,
prezentând probe relevante, care prin informaţiile oferite
constituie „amprenta” de la care începe drumul spre aflarea
adevărului.
În această lucrare este prezentat un caz interesant – jaful
unei bănci, în care nici amprentele papilare, nici analizele
profilului genetic nu au putut furniza dovezi ştiinţifice, cea care
a contribuit la identificarea autorului fiind chimia judiciară.
Într-un jaf al unei bănci, în care s-au sustras, din
interiorul seifului de tezaur, aproximativ 236.000 de lei şi
valută (euro şi USD), echipa de cercetare la faţa locului a
stabilit că banca a fost spartă prin
dislocarea unui perete comun cu un
restaurant dezafectat şi tăierea seifului
băncii cu un corp ascuţit (flex). Peretele a
avut următoarele straturi: ghips-carton,
coli din tablă de 2 mm prinse cu şuruburi
de tablă de profile „U” de scheletul
peretelui, vată minerală şi din nou ghipscarton. Chiar dacă pe peretele interior al
băncii erau montaţi senzori de vibraţii controlaţi de către o
centrală de supraveghere video şi antiefracţie, aceştia nu erau
reglaţi la o sensibilitate prea mare din cauza prezenţei
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vibraţiilor cauzate de autovehiculele de mare tonaj care treceau
pe drumul din faţa băncii.
Autorii au decupat prin tăiere cu un dispozitiv ascuţit şi
au detaşat stratul de ghips-carton, după care au desprins stratul
din tablă de 2 mm într-un capăt şi l-au îndoit spre interior. A
fost îndepărtată vata minerală, iar apoi au decupat total stratul
din ghips-carton şi primul perete al seifului. Tabla
corespunzătoare tăieturilor din peretele interior al seifului a fost
găsită în poziţia îndoit înspre exterior, desprinsă din partea
superioară şi rămasă nedecupată în partea inferioară. Prin acest
orificiu, autorii au sustras banii. De la faţa locului au fost
ridicate fragmentul de tablă (proba 8) şi un fragment din ghipscarton (proba 11), ambele decupate din peretele băncii, o
etajeră din tablă de formă dreptunghiulară din seif (proba 9),
precum şi urme-materie de culoare cenuşie şi albă, ca atare şi
depuse pe capetele cu material adeziv a două bucăţi de hârtie
tip „post-it”, recoltate din interiorul seifului (proba 10).
În timpul cercetării la faţa locului, au fost descoperite şi
ridicate 16 urme papilare, 4 urme biologice, 15 urme-materie şi
4 urme de încălţăminte. În urma investigaţiilor efectuate în
cauză, precum şi a comparaţiilor dactiloscopice a urmelor
papilare ridicate de la faţa locului, în Sistemul Printrak Bis a
fost identificată persoana care le-a creat. Dar acest principal
suspect a dispărut de la domiciliu şi în urma verificărilor s-a
stabilit că acesta intenţiona să părăsească teritoriul României.
Între timp, însă, s-a procedat şi la efectuarea unei percheziţii la
domiciliul lui, la care nu s-au găsit obiecte de îmbrăcăminte
sau încălţăminte suspecte, dar de unde s-au ridicat mai multe
scule destinate desfăşurării unor activităţi de construcţiimontaj: un flex marca Bosch (proba 1), prevăzut cu disc
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abraziv cu inscripţia „COMPLEX ABRAZIVES STRONG”,
un disc abraziv nefolosit (proba 2), un disc abraziv de culoare
neagră folosit (proba 3), un cutter cu mâner metalic de culoare
argintie (proba 4), o şurubelniţă cu partea activă tip stea (proba
5), o mănuşă portocalie (proba 6) şi un cleşte de tăiat tablă
(proba 7).
După câteva zile, autorul s-a predat, susţinându-şi
nevinovăţia şi justificând prezenţa amprentelor sale la locul
faptei prin faptul că ar fi participat la construirea peretelui cu
nouă luni în urmă. Pentru a verifica această declaraţie, s-a
procedat la efectuarea unui experiment judiciar. Acesta a
demonstrat că urmele papilare descoperite au fost create într-un
proces de demontare, nu de montare. Invocându-se faptul că
suspectul a lucrat la realizarea peretelui, valoarea probatorie a
urmelor papilare descoperite la faţa locului a fost minimalizată,
devenind de neîncredere.
Din acest motiv, a devenit necesară intervenţia chimiei
judiciare, pentru a examina atât urmele ridicate de la faţa
locului, cât şi sculele ridicate de la locuinţa suspectului.
2. Materiale şi metode
Probele puse la dispoziţie au fost analizate la
stereomicroscopul Karl Zeiss Jena (grosisment 25 x) în lumină
naturală şi au fost măsurate cu un şubler digital. În urma
examinărilor vizuale şi microscopice, au fost constatate
următoarele:
– Pe partea frontală a corpului flexului (proba 1 –
Figura 1) se observă urme-materie de culoare albă (Figura 2),
iar pe partea interioară a arcului de cerc care reprezintă
apărătoarea metalică a discului este depus un strat de materie
de culoare albă (Figura 3). Pe discul abraziv al flexului au fost
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observate atât microurme cu aspect metalic, cât şi microurmematerie de culoare albă, cu aspect pulverulent (Figura 4 şi
Figura 5). Materialul din care este confecţionat discul flexului
are o structură dură, fiind constituit din particule neomogene,
cu aspecte şi structuri diferite.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4
Figura 5
Figura 6
˗ Pe discul abraziv nefolosit – proba 2 nu au s-au
evidenţiat microurme-materie.
˗ Pe discul abraziv de culoare neagră – proba 3 au fost
observate atât microurme cu aspect metalic, cât şi microurmematerie de culoare albă şi galbenă (Figura 6).
˗ Pe o porţiune din lama cutterului (proba 4) şi pe
suportul de culisare al acesteia (Figura 7) se evidenţiază urmematerie de culoare albă, cu aspect pulverulent, iar pe suportul
lamei cutterului, se observă microurme-materie, sfărâmicioase,
de culoare galben-deschis (Figura 8 şi Figura 9).

Figura 7

Figura 8
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Figura 9

– Pe partea activă a şurubelniţei (proba 5 – Figura 10) se
evidenţiază o microparticulă de formă sferică cu aspect metalic
(Figura 11), alte microfragmente metalice, precum şi urmematerie de culoare albă cu aspect pulverulent (Figura 12).

Figura 10

Figura 11

Figura 12

– Pe mănuşa portocalie (proba 6) nu s-au evidenţiat
urme-materie.
– În zona activă a cleştelui (proba 7 – Figura 13) se
observă microurme-materie de culoare albă, respectiv cenuşie,
cu aspect metalic (Figura 14).

Figura 13

Figura 14

– Pe fragmentul de tablă (proba 8), acoperit pe una din
feţe cu vopsea de culoare albă (Figura 15), se observă dâre
paralele, în care vopseaua a fost îndepărtată de suport (săgeţi
verzi în Figura 16), probabil ca urmare a trepidaţiilor şi
mânuirii imprecise a instrumentului tăietor. În imediata
apropiere a secţionării, vopseaua are aspect specific arderii
(săgeţi roşii în Figura 16 şi Figura 18 – detaliu).

Figura 15

Figura 16
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Figura 17

Toate marginile fragmentului de tablă sunt neregulate
(Figura 17), iar în zonele de tăiere se observă bavuri, grupuri
de urme sub formă de striaţii paralele, orientate pe diverse
direcţii, precum şi modificări de culoare, datorate încălzirii
tablei în procesul de tăiere (Figura 18 şi Figura 19). Pe una
dintre laturile fragmentului de tablă se mai observă urme şi
trasee specifice care ar putea proveni de la utilizarea unui cleşte
de tăiat tablă (Figura 19).

Figura 18

Figura 19

– Etajera din tablă de formă dreptunghiulară (proba 9),
vopsită pe ambele feţe cu vopsea de culoare albă, prezintă pe
una din laturile care constituie lungimea, o tăietură (săgeată
neagră în Figura 20), cu adâncimea de 1,9 mm şi lăţimea de
2 mm (Figura 21, Figura 22 şi Figura 23). Pe o margine a
tăieturii există un microfragment de culoare bej, cu aspect de
carton (săgeată de culoare portocalie în Figura 22), pe care se
observă microurme de culoare albă.

Figura 20

Figura 21

Figura 22 Figura 23

În imediata apropiere a tăieturii se observă că vopseaua
prezintă aspect specific arderii. În continuarea liniei de
secţionare, vopseaua este acoperită cu microparticule de
culoare neagră (Figura 23), iar în regiunea secţionării, metalul
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prezintă urme de striaţii paralele şi bavuri (Figura 22 şi Figura
23). Toate aceste aspecte sunt specifice secţionării cu un
instrument de tăiere cu disc (tip flex).
– Proba 10, atât ca atare (Figura 24), cât şi cea depusă
pe materialul adeziv al fragmentelor de hârtie „post-it” (Figura
25 şi detaliu în Figura 26) este constituită dintr-un amestec de
micropelicule de vopsea, microfragmente metalice de culoare
cenuşie, de diverse dimensiuni şi forme (sferice, neregulate etc.),
precum şi urme de sol cu granulaţie fină, de culoare cenuşiuînchis.

Figura 24
Figura 25 Figura 26
Figura 27
– Bucata de ghips-carton (proba 11) prezintă o faţă de
culoare galbenă (cu aspect de vopsea lavabilă) şi una de
culoare bej, cu aspect de carton (Figura 27). Pe faţa de culoare
bej sunt prezente mai multe orificii de formă neregulată
(marcate cu săgeţi de culoare roşie şi neagră), ale căror
adâncimi sunt variabile, fără a avea corespondent pe faţa
galbenă a ghips-cartonului (obiectul creator nu a pătruns în
întreaga adâncime a materialului).
Datorită necesităţii unei precise şi rapide identificări şi
analize foarte detaliate a probelor primite spre analiză,
microurmele şi porţiuni din urmele evidenţiate pe toate probele
au fost prelevate pe butoni speciali, cu bandă de carbon dublu
adezivă, în vederea analizei prin spectrometrie de raze X, cu un
microscop electronic cu baleiaj (SEM) tip JEOL JSM-6480 LV
prevăzut cu un spectrometru de raze X tip INCA x-Sight model
7574 cu dispersie după energie (EDS), la o tensiune de
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accelerare de 20 kV, cu o magnificare de 100-1300 x şi la
presiunea de 18 Pa (vid coborât). Analiza calitativă şi cantitativă
s-a efectuat în puncte diferite pe suprafaţa fiecărei probe.
De asemenea, pentru analizele efectuate în acest caz, a
fost utilizat un spectrometru FT-IR, în domeniul de frecvenţă
4000-400 cm–1, cu rezoluţia de 4 cm-1, pentru a identifica
urmele materie de culoare albă şi de culoare galbenă din - şi de
pe probele nr. 1, 4, 5 şi 11.
Pentru stabilirea compoziţiei materialului fibros din
care sunt fabricate cartoanele din componenţa probelor 1, 2, 3,
9 şi 11, porţiuni prelevate din acestea au fost preparate sub
formă de suspensii fibroase şi tratate cu reactivi de culoare
(reactiv Graff C, soluţie acidă verde malachit) şi analizate la
stereomicroscop (tip Carl Zeiss Jena cu oc.10x, ob.2,5x), atât în
lumină naturală, cât şi în lumină artificială (Nikon 80i cu
oc.10x, ob.10x, 20x, utilizând programul Lucia Forensic).
3. Rezultate şi discuţii
Rezultatele obţinute prin spectrometrie de raze X au
stabilit compoziţia elementală a probelor şi au pus în evidenţă
asemănări între diversele probe analizate, ilustrate în Figurile
28, 29, 30, 31, 32, 33 şi 34:
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Figura 28: Microurmă metalică (Fe) sub formă sferică (perlă)
evidenţiată pe partea activă a şurubelniţei (proba 5).
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Figura 29: sus – microurme albe de pe corpul şi
apărătoarea flexului (proba 1) şi de pe discul flexului.
Jos – substanţă pulverulentă albă (ghips)
prelevată din placa de ghips-carton (proba 11).
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Figura 30: stânga – microparticule de fier (Fe) – spectrul 1 şi
microparticule de vopsea – spectrul 2, evidenţiate pe discul
abraziv al flexului (proba 1). Dreapta – fragment de tablă
decupat din seif (proba 8) – spectrul 3 şi peliculă de vopsea de
pe acesta – spectrul 4
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Figura 31: dreapta – microurme metalice (Fe-S, Ba, Al)
evidenţiate pe suprafaţa fragmentului de tablă decupat din seif
(proba 8). Stânga – particule existente în structura celor trei
discuri abrazive (probele 1, 2 şi 3)
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Figura 32: stânga – microparticule albe (ghips – spectrul 1)
şi galbene (carbonat de Ca în amestec cu un pigment organic –
spectrul 2) evidenţiate pe discul abraziv uzat (proba 3)
Dreapta – substanţă albă – spectrul 3 şi galbenă –
spectrul 4 din ghips-carton (proba 11).
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Figura 33: stânga – microurme metalice (Fe, urme
Al – spectrul 1) şi microurme albe – spectrul 2 evidenţiate
pe partea activă a cleştelui (proba 7). Dreapta – fragment
de tablă decupat din seif (proba 8) – spectrul 3 şi peliculă
de vopsea de pe acesta – spectrul 4
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Figura 34: stânga – microurme metalice (Fe, Fe-S, Al, Ba, urme
de Ti) din interiorul seifului (proba 10). Dreapta – particule
existente în structura celor trei discuri abrazive (probele 1, 2 şi 3)
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Rezultatele analizei probelor prin spectrometrie în
infraroşu au arătat că:
– Microurmele albe de pe corpul şi apărătoarea flexului
(proba 1), de pe lama şi suportul de culisare al cutterului (proba
4), de pe partea activă a şurubelniţei (proba 5), precum şi
substanţele de culoare albă şi gri din compoziţia ghipscartonului (proba 11) au spectrele IR caracteristice ghipsului
(sulfaţi de Ca şi Mg) – Figura 35.

Fig. 35
Fig. 36
– Substanţa galbenă de pe una din feţele ghips-cartonului
(proba 11) şi urmele de substanţă gălbuie-sfărâmicioasă de pe
suportul lamei cutterului (proba 4) au spectrele IR caracteristice
carbonatului de calciu (dolomită) – Figura 36.
Natura fibrelor constituente ale cartoanelor din probele
1, 2, 3, 9 şi 11, determinată prin reacţii de culoare şi aspectul
morfologic al acestora (Figurile 37, 38, 39, 40 şi 41),
corespund compoziţiilor fibroase prezentate în tabelul următor:
Proba

Urma/microurma

Carton prelevat din discul flexului (Figura
37)
Carton prelevat din discul abraziv nefolosit
2
(Figura 38)
Carton prelevat din discul de culoare neagră
3
(Figura 39)
Carton prelevat din bucata de ghips-carton
11
(Figura 40)
Microfragment de carton prelevat de pe
9
tăietura etajerei seifului (Figura 41)
1

Compoziţie
fibroasă
PCÎF1M+
PCÎR2m
PCÎF1M+
PCÎR2m
PCÎR2
PCÎF1m+
PCÎR2M
PCÎF1M+
PCÎR2m

unde: PCÎF1 – pastă chimică înnălbită din lemn de foioase;
PCÎR2 – pastă chimică înnălbită din lemn de răşinoase
M – majoritar, m – minoritar
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Fig. 37 (proba 1)

Fig. 38 (proba 2)

Fig. 40 (proba 11)

Fig. 39 (proba 3)

Fig. 41 (proba 9)

Din analiza efectuată, se constată că microfragmentul
de carton prelevat de pe tăietura etajerei seifului (proba 9) are o
compoziţie fibroasă asemănătoare cu cea a cartonului prelevat
de pe discul flexului (proba 1), precum şi a cartonului prelevat
de pe discul abraziv nefolosit (proba 2).
Coroborând rezultatele tuturor analizelor fizico-chimice
efectuate, concluziile ce s-au conturat au fost că instrumentele
expertizate au fost utilizate în jaful băncii respective, deoarece:
a) Pe corpul, pe apărătoarea şi pe discul abraziv al
flexului (proba 1), pe discul abraziv folosit de culoare neagră
(proba 3), pe partea activă a cutterului, a şurubelniţei şi
cleştelui de tăiat tablă (probele 4, 5 şi 7) s-au pus în evidenţă
urme şi microurme de culoare albă (ghips), care prezintă aceleaşi
caracteristici fizico-chimice cu substanţa de culoare albă (ghips)
din compoziţia bucăţii de ghips-carton (proba 11).
Pe discul abraziv folosit de culoare neagră (proba 3)
şi pe partea activă a cutterului şi a şurubelniţei (probele
4 şi 5) s-au observat şi urme de culoare galbenă (carbonat de
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calciu în amestec cu un pigment organic), care prezintă aceleaşi
caracteristici fizico-chimice cu substanţa de culoare galbenă
din compoziţia bucăţii de ghips-carton (proba 11).
Deoarece majoritatea materialelor de construcţie au în
compoziţie carbonaţi, sulfaţi, silicaţi de calciu, magneziu,
aluminiu etc., nu s-au putut efectua alte determinări
suplimentare pentru a stabili caracteristicile de individualizare
(stabilirea sursei comune) a microurmelor comparate.
b) Pe discul abraziv al flexului (proba 1), pe discul
abraziv folosit de culoare neagră (proba 3), pe partea activă
a cleştelui de tăiat tablă (proba 7) şi în interiorul seifului
(proba 10) au fost puse în evidenţă microurme metalice (Fe,
urme de Al), precum şi microparticule albe care au aceleaşi
compoziţii chimice cu cele ale fragmentului de tablă decupat
din seif (proba 8) şi al vopselei cu care este acoperit acesta.
c) Pe suprafaţa fragmentului de tablă decupat din
seif (proba 8) şi în interiorul seifului (proba 10) au fost puse
în evidenţă microurme metalice (Fe, Fe-S, Ba, Al, urme Ti) cu
compoziţii chimice asemănătoare cu cele ale particulelor
existente în structura discurilor abrazive (probele 1, 2 şi 3);
deoarece proba 2 era nefolosită, aceste particule ar putea
proveni din discurile abrazive – proba 1 şi/sau proba 3.
d) Pe partea activă a şurubelniţei s-a pus în evidenţă o
microparticulă metalică (Fe) de formă sferică (perlă), care
se formează uzual prin încălzirea metalelor secţionate cu
ajutorul unor instrumente tăietoare tip flex. Prezenţa
microparticulei sferice pe partea activă a şurubelniţei se poate
datora contactului acesteia cu o astfel de secţiune.
Urmele şi traseele specifice rămase pe una dintre
laturile fragmentului de tablă decupat din seif ar putea proveni
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de la utilizarea unui cleşte de tăiat tablă (posibil de tipul celui
examinat).
Tăietura existentă pe una din laturile etajerei din tablă
a seifului (proba 9) prezintă caracteristici specifice secţionării
cu un disc abraziv al unui flex.
Tăietura ar fi putut fi realizată cu discul flexului
(proba 1), deoarece atât microfragmentul de carton prelevat de
pe tăietura etajerei are o compoziţie fibroasă asemănătoare cu
cea a cartonului prelevat de pe discul flexului, cât şi
microparticulele (Fe, Fe-S, Al, Ba, urme de Ti) prelevate din
zona tăieturii au aceleaşi compoziţii chimice cu cele ale
particulelor existente în structura discului flexului examinat.
4. Concluzii
Examinarea tuturor caracteristicilor fizico-chimice şi
analizele chimice detaliate ale urmelor şi microurmelor,
utilizând îndemânarea, abordarea creativă şi perseverenţa
chimiştilor criminalişti, pe de o parte, şi noile echipamente şi
metode analitice pe de altă parte, au furnizat o „istorie”
completă a probelor şi au contribuit semnificativ la rezolvarea
acestui caz de jaf al unei bănci. Contribuția deosebit de
importantă adusă de expertiza fizico-chimică a probelor în
finalizarea ideii de adevăr derivă din profunzimea şi acurateţea
examinărilor probelor judiciare în acest domeniu de expertiză
criminalistică.
Perfecţionarea continuă a metodelor şi echipamentelor
tehnice din domeniul chimiei influenţează în mod pozitiv
activităţile specifice de criminalistică, fapt care permite
specialiştilor şi experţilor din acest domeniu să depăşească
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sfera clasică prin prelucrarea, în mod continuu, a noilor
descoperiri şi adaptarea acestora la metodele şi mijloacele
specifice chimiei judiciare.
Mândria noastră, de experţi criminalişti, este
îndreptăţită de faptul că abordarea microurmelor a devenit o
realitate fără de care este greu de conceput că s-ar putea ajunge
la adevăr în procesul de investigare şi urmărire penală, a
devenit parte din activitatea zilnică, pe care noi o desfăşurăm
având convingerea că, privită prin microscop sau nu, în lumină
artificială
sau
naturală,
Criminalistica,
asamblând
microfragmente de adevăr, astfel încât să devină probe
puternice şi convingătoare, nu este numai Ştiinţă, ci, mai presus
de toate, este o Artă şi merită să fie, într-adevăr, apreciată.
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PROVOCĂRI ACTUALE ÎN DOMENIUL
FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUE
A PERSONALULUI M.A.I.
Comisar-șef de poliție dr. Dumitru LICSANDRU
Director adjunct pentru Învăţământ
Institutul de Studii pentru Ordine Publică
Într-o lume globalizată, aflată în perpetuă transformare,
cu oameni care își potrivesc pașii printre angoase și proiecții
personale, mai mult sau mai puțin ambițioase, Ministerul
Afacerilor Interne rămâne un pilon pentru liniștea, siguranța și
stabilitatea societății românești, în ciuda numeroaselor
provocări cărora trebuie să le facă față. Odată cu societatea, se
schimbă și contextul în care ministerul își desfășoară
activitatea. Identificate în agenda cetățeanului, prioritățile din
domeniul securității se transformă în tot atâtea provocări la
care această instituție trebuie să răspundă. Calitatea răspunsului
este, însă, condiționată de oamenii din structurile ministerului –
ei sunt cei care, dincolo de infrastructura tehnică și
echipamentele tot mai sofisticate cu care sunt dotați, gândesc,
iau decizii și acționează. În tabloul astfel descris, rolul
determinant al pregătirii continue a personalului este, fără
îndoială, evident.
Fără ambiția unei tratări exhaustive a tematicii în
discuție, comunicarea de față reflectă mai degrabă preocuparea
unui om dedicat de peste 25 de ani pregătirii profesionale, iar
eventualele atitudini subiective trebuie privite cu înțelegere.
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Dintre numeroasele provocări actuale, în lucrare vor fi
abordate doar trei, o atenție specială fiind, astfel, acordată
mentalității personalului M.A.I. în raport cu formarea
profesională, relației dintre cercetarea științifică și formarea
profesională continuă și, nu în ultimul rând, preocupării pentru
asigurarea calității profesionale a personalului de învățământ.
Mentalitatea personalului din M.A.I., în special a celui
de decizie, în raport cu nevoile de pregătire necesită o analiză
specială, mult mai amănunțită și fundamentată pe date și
informații culese nemijlocit din derularea proceselor de
pregătire profesională.
Simplificând, dar într-un limbaj tranșant, se poate
afirma că pregătirea profesională continuă a personalului este
captivă într-un discurs dihotomic, care oscilează in-out, în
funcție de context, între o retorică având variații pe aceeași
temă – „oamenii sunt cea mai importantă resursă a
ministerului” – și realitatea statutului de „Cenușăreasă”
rezervat acestui domeniu. Dacă, pe de o parte, în luările oficiale
de poziție, calitatea profesională a personalului este exigența
prioritară și cea mai la îndemână atunci când se pune problema
refacerii rapide a imaginii instituționale, de cealaltă parte,
agenda operativă supraîncărcată (de cele mai multe ori!),
insuficiența personalului sau apariția unor evenimente
neprevăzute sunt argumente ce impun amânarea, dacă nu chiar
renunțarea la participarea la programele de pregătire. Din
păcate, instruirea profesională este, încă, înțeleasă pe alocuri ca
o activitate de tip „one-shot”, care se încheie odată cu
pregătirea inițială. O astfel de gândire împinge sistemul
românesc de formare continuă mult în afara filosofiei din
Strategia Europa 20201 și din programele de finanțare
1

Comisia Europeană, Europa 2020 – O strategie europeană pentru o
creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, COM (2010) 2020,
Bruxelles, 2010.
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nerambursabilă ale Uniunii Europene 2014-20202 și
2021-20273. Un aspect încă și mai grav este perceperea
programelor de pregătire, convenite anterior cu beneficiarii, ca
pe niște „corvoade” impuse acestora, care au ca urmare
desemnarea participării la cursuri a unor persoane neinteresate
sau ale căror atribuții nu presupun folosirea frecventă a
competențelor dobândite în programul de pregătire. Prin
urmare, nu este de mirare că eficiența și, mai ales, eficacitatea
eforturilor pe linie de învățământ, judecate la rece, sunt mai
degrabă scăzute. Ce se poate face?
Cu siguranță, abordările care vizează schimbarea de
mentalități nu sunt nici simple, nici rapide, dar sunt necesare și
implică reflecții și căutări ulterioare, ce depășesc limitele
acestei comunicări. Oricum, sunt de evitat soluțiile care
împovărează birocratic sistemul și au un succes mai degrabă
limitat (de exemplu, raportările pe care șefii le fac asupra
modului în care cei instruiți utilizează competențele dobândite
la locul de muncă).
Un pas înainte îl reprezintă implicarea beneficiarilor de
la primele faze ale construirii programului de pregătire și până
la evaluarea finală, când pot să constate nemijlocit nivelul de
2

Parlamentul European, Consiliul European, Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din
17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul
european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor
dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională,
Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru
pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1083/2006 al Consiliului, Titlul II, cap. 1, art. 9. Obiective tematice,
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 347/320-469, Bruxelles, 2013.
3
A se vedea prioritățile noului cadru pentru Politica de coeziune a Uniunii
Europene pentru perioada 2021-2027.
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competență al propriilor lucrători. Dar o schimbare reală de
paradigmă ar putea-o reprezenta planificarea și desfășurarea
programelor de pregătire în acord cu prioritățile stabilite în
documentele programatice ale beneficiarilor. În acest fel,
resursele ar putea fi folosite cu eficiență, țintind exact
domeniile/obiectivele de dezvoltare ale structurii în cauză. Mai
mult, nevoile de pregătire profesională ar putea fi anticipate pe
termen mediu, chiar lung, facilitând utilizarea judicioasă a
resurselor, în special umane, disponibile unităților de formare
... și, totodată, ar ține „calde” obiectivele angajate în agenda
structurilor M.A.I. beneficiare.
A doua provocare asupra căreia ne vom opri în lucrarea
de față o reprezintă relația dintre cercetarea științifică și
formarea profesională continuă. Aflat, prin specificul
activităților desfășurate, în atenția publică cotidiană și cu
imaginea instituțională sub riscul permanent al erodării, M.A.I.
pune în acțiune resursele disponibile pentru a răspunde
corespunzător evoluțiilor înregistrate de situația operativă și
obiectivelor specifice din agenda comunității. Diversitatea tot
mai mare a acțiunilor ilegale, mobilitatea cetățenilor peste
granițele statale tradiționale sau angajamentele legale stabilite
prin apartenența la Uniunea Europeană sau organizații/tratate
internaționale, printre mulți alți factori, măresc și mai mult
complexitatea intervențiilor ce trebuie realizate de către
personalul M.A.I.
În același timp, pregătirea profesională necesară a
acestuia este chemată să asigure reacții prompte, eficiente, în
deplin acord cu drepturile fundamentale ale cetățenilor. De
aceea, atât conținutul, cât și formatul de pregătire cunosc
evoluții dintre cele mai diverse, iar urmărirea cu rigurozitate a
tuturor evoluțiilor este greu de făcut la nivel individual, de
fiecare formator sau unitate de formare profesională din M.A.I.
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Pe de altă parte, modelele de succes și rezultatele specialiștilor
noștri sunt încă insuficient cunoscute, popularizate și
valorificate. Accesul la surse de informare relevante este
îngreunat de costurile implicate; participarea consecventă la
forumurile internaționale – de asemenea. În această situație,
progresele înregistrate de sistemul M.A.I. de formare
profesională continuă se bazează aproape exclusiv pe eforturile
fiecărui formator, conturând un model de dezvoltare pe care
l-am denumit „eroism individual”. Un astfel de model dă roade
pe termen scurt și mediu, așa cum se poate constata, însă pe
termen lung, el acționează ca factor de frânare, pentru că este
dependent de opțiunea individului și neglijează nevoile
funcționale ale sistemului. Ce este de făcut?
Punerea în funcțiune a unui sistem riguros de
monitorizare și valorificare a progreselor în domeniu și
aducerea formatorilor M.A.I. în apropierea „valului”4 inovator
poate fi asigurată prin intermediul cercetării științifice, așa cum
se întâmplă în toate țările cu tradiție și cu sisteme de
învățământ performante. M.A.I. beneficiază deja de existența
I.S.O.P. și, poate, a I.C.P.C., dar acestea nu sunt structuri
propriu-zise de cercetare științifică ci, mai degrabă, capacități
de cercetare, atâta vreme cât, de exemplu, categoria
profesională „cercetător” nu figurează în statele de funcțiuni
ale ministerului. Drumul către atingerea performanțelor în
cercetarea științifică este, desigur, încărcat de dificultăți, dar
rezultatele obținute justifică din plin eforturile.
Un prim pas l-ar putea constitui înființarea unui centru
de excelență, care să acționeze ca un „incubator” de idei
4

Formularea aparține lui Alvin Tofler, în cartea Șocul viitorului, Editura
Politică, Colecția Idei Contemporane, București, 1973 și se referă la
înnoirile petrecute în societate de-a lungul istoriei.
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inovatoare, care să poată valida și multiplica experiențele
pozitive și să elaboreze repere operaționale pentru activitățile
de formare profesională (de exemplu, în domeniul calității), în
beneficiul tuturor structurilor de învățământ ale M.A.I.
A treia provocare o reprezintă asigurarea unei înalte
calități profesionale a formatorilor implicați în pregătirea
continuă. Clarificarea statutului acestora se constituie ca o
prioritate în acest sens. Acolo unde există repere, criterii, există
și evaluări obiective și planuri de creștere, inclusiv în carieră,
realiste. În continuare, există o serie de întrebări care își
așteaptă de ceva timp răspunsurile. Poate cea mai auzită dintre
ele este dacă formatorii sunt sau nu personal didactic, cu toate
consecințele care decurg de aici. Statele de organizare prevăd
funcții de ofițer specialist, calitatea de formator fiind precizată
între paranteze. Motivarea personalului trebuie să-și identifice
resorturile nu doar în vocația individuală și loialitatea față de
instituție, ci și în posibilitățile concrete de realizare a carierelor
și împlinirile profesionale. Vorbind de evoluțiile în carieră,
trebuie subliniat că numirea în funcțiile de decizie a unor
persoane fără experiența necesară în domeniul pregătirii
profesionale, nu doar că generează tensiuni în colectiv și
perturbări în desfășurarea corespunzătoare a activităților, dar
transmite un semnal demotivant către cei ce își consacră ani din
viață învățământului, cu loialitate și demnitate. Respectul
datorat acestor oameni este fără echivoc și obligă la atitudini
corecte. Trebuie înțeles că, pe cât de bună va fi imaginea
generică a formatorului, pe atât de mult va crește atractivitatea
funcției respective și, implicit, va deveni mai facilă încadrarea
ei cu personal valoros.
Nu în ultimul rând, accesul la resursele necesare
pregătirii profesionale desfășurate inclusiv în instituții similare
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din statele membre ale Uniunii Europene, va oferi formatorilor
noi oportunități de dezvoltare individuală. Din păcate, la
planificarea bugetului, astfel de acțiuni sunt considerate de
prioritate secundară, resursele asigurând, cu predilecție,
participarea în reuniunile organismelor Consiliului și Comisiei,
după caz. Programele de finanțare nerambursabilă ar constitui
o resursă paralelă, dar și aici, cu excepția fondurilor dedicate
(Azil, Migrație, Securitate internă, Frontiere externe), accesul
este greoi, atâta vreme cât ministerul nostru nu beneficiază de
axe specifice în cadrul programelor asociate politicii de
coeziune a U.E., cum se întâmplă în cazul Ministerului
Justiției5. Plasarea unei părți importante a personalului M.A.I.
într-un „no man's land” al finanțărilor este răspunzătoare, în
parte, de nivelul actual al accesării fondurilor. În acest caz,
situația se poate îmbunătăți pentru noul exercițiu financiar al
Uniunii Europene, respectiv 2021-2027. Astfel, în cadrul
consultărilor organizate de D.F.E.N., I.S.O.P. a propus un
domeniu care să devină o linie de finanțare (probabil, axă)
deschisă pentru M.A.I. în cadrul Priorității 4 – o Europă mai
socială a Politicii de coeziune. În urma negocierilor ulterioare
cu Ministerul Fondurilor Europene, acesta a confirmat
acceptarea propunerii. Rezultatul final al demersurilor va fi
comunicat la începutul anului viitor, dar prioritatea trebuie
urmărită consecvent de reprezentanții M.A.I. în negocierile
viitoare cu Comisia Europeană.
O schimbare care ar genera soluții la multe dintre
aspectele menționate mai sus este, în opinia noastră, realizarea
unei platforme de e-learning a M.A.I., în coordonarea
D.G.M.R.U., care să integreze platformele individuale ale
5

A se vedea Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
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structurilor. Dincolo de informațiile strict legate de procesul de
formare, aceasta ar asigura și transparența necesară programelor
de pregătire a lectorilor, convocărilor de specialitate sau
concursurilor de ocupare a posturilor de conducere. Discuțiile
pentru un astfel de proiect au fost demarate anterior de
D.G.M.R.U., I.S.O.P. și D.G.C.T.I. Resursele financiare necesare
vor putea fi identificate în noul cadru financiar 2021-2027 al U.E.,
la Prioritatea 2 – o Europă mai inteligentă sau Prioritatea 4 – o
Europă mai socială a Politicii de coeziune.
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EXPERTIZĂ, CONTEXT ȘI TALENT
ÎN PREDARE PENTRU DEZVOLTAREA
COMPETENȚELOR PROCEDURALE
DINCOLO DE PRELEGERILE DECLARATIVE

Comisar-șef de poliție Andrei FLORIN
Serviciul Formare Profesională
Direcţia Generală Management Resurse Umane
Motto: „Orice prost știe. Scopul este să înțelegi!”
Albert Einstein
Încă de când s-a adoptat, în cadrul instituției noastre,
viziunea curriculară a formării profesionale pe competențe (la
postliceal – în 2005 și la formarea continuă nonuniversitară –
în 2012), a fost subliniat faptul că, pentru a obține rezultate,
potrivit acestui concept, se impune mai mult ca oricând o
investiție de inteligență pentru structurarea demersurilor
instructive astfel încât să fie facilitată învățarea.
În ultima perioadă, mass-media, sindicaliști de seamă și
chiar exponenți de marcă ai managementului ordinii publice
s-au repezit să arate cu degetul spre formarea profesională
pentru modalitățile defectuoase de intervenție ale unora dintre
colegii noștri. Bineînțeles că din rândurile formării profesionale
se pot indica și alți factori care au contribuit la aceste derapaje,
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dar nu rezolvăm nimic cu această atitudine. Linșajul mediatic
la care suntem supuși ar trebui să constituie oportunitatea de
analiză a „aportului” fiecărui domeniu de activitate la acest
declin și să nu ne mai prefacem că nu ne privește. Este timpul
să nu mai susținem că vina nu ne aparține, că aceasta este în cu
totul altă parte și să continuăm pe aceleași coordonate ale
activităților specifice fără legătură cu realitățile socioprofesionale.
Motivele pentru care ne aflăm în deficit de competență
nu sunt atât de strâns legate de mult-trâmbițata ieșire masivă la
pensie a celor mai buni și cu experiență dintre noi, niște
nerecunoscători care și-au lăsat instituția și șefii în situația să
lucreze numai cu rămășițe fără expertiză și novici în creștere…
profesională.
Pe acest plan al asumării – în ceea ce ne privește –
apreciem că suntem responsabili nu atât pentru ce anume se
face, ci de cum se realizează formarea profesională în
instituțiile de învățământ; și asta depinde, în mod exclusiv, de
fiecare dintre noi și de noi toți la un loc. Să nu excludem luarea
în calcul a posibilității de a fi rămas tributari unor modele
educaționale care nu mai sunt de actualitate.
Ce este absolut clar este faptul că stilul cognitiv al
generaţiilor tinere s-a schimbat față de cel al generațiilor „mai
experimentate”. Iar dacă vechile modalităţi şi stiluri de predare
persistă, acestea reprezintă o mare greşeală.
Tinerii nu vor să participe la sesiuni de instruire la care
să stea pe scaun, într-o sală – fie ea și modernă, câteva ore sau
chiar câteva zile – şi să li se prezinte nişte noţiuni despre care
nu îşi dau seama dacă le vor fi de folos sau nu. Ei sunt mult
mai funcţionali, mai concreţi, axaţi mai mult pe acumularea de
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cunoştinţe procedurale decât pe ascultarea de cunoştinţe
declarative pe care le au oricând la îndemână.
Schimbarea de paradigmă constă în mutarea accentului
de la declarativ pe procedural. Aceasta o pot face numai cei
mai creativi formatori și instructori, care au inspirația de a nu
integra, pur și simplu, volumul de cunoștințe în programă și
care înțeleg că a spune nu înseamnă a instrui! Numai
punându-ne vorbele la treabă astfel încât cursanții să facă cu
ceea ce știu și învață, vom reuși să-i pregătim ca lideri și
specialiști capabili să devină maeștri în arta de a gândi și
acționa profesionist în mediul profesional.
Numirea potrivit competențelor de management al
resurselor umane în funcții de formatori sau ca instructori ca
urmare a promovării concursurilor ori alunecarea pe funcții de
conducere – potrivit unei logici strâmbe a aceluiași
management – nu ne face profesioniști și experți ai formării
profesionale. În astfel de cazuri, ne aflăm mai degrabă în școala
domnească a domnului Vucea care preda „tătarilor” iar
„...lecțiile mergeau strună. Nu învăța nimeni nimic!...”.
Deși – în calitatea noastră de elevi și studenți – am avut
învățători și profesori de școală domnească, oameni care ne
plictiseau și ne derutau, tendința firească este să le imităm
practicile. Organizăm și desfășurăm activitățile de instruire
după modelul sistemului nostru solar unde, în rolul astrului –
ne exersăm talentul oratoric radiant de știință. Chiar dacă
metoda se dovedește plicticoasă la nivelul elevului și
cursantului, nu contează atâta timp cât rămânem sensibili și
dependenți să ne auzim apelați cu „dom’ profesor”.
Numai că asemenea atitudini conduc la rezultate
precum cele descrise de Delavrancea: „Când intrasem în
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școală, știam cele patru operații și fracțiile. Acum trecusem
clasa și nu mai știam decât adunarea și scăderea” … iar
concluzia personajului nuvelistic este: „Să te ferească Sfântul
de școala domnească!”…
Chiar dacă procesul devenirii ca expert în profesia
didactică poate începe foarte devreme pentru cei mai talentați
dintre noi, recunoaşterea solicită ceva timp fie și numai din
perspectiva necesității de consolidare a capacității profesionale
ca instructor și formator cu trei variabile importante: talent,
practică și context.
Capacitatea profesională, ca o constantă a expertizei
andragogice, este mai degrabă un proces decât o stare.
Exemplific prin situațiile când, pentru dezvoltarea diferitelor
specializări, invităm în școli practicieni care știu cum se face.
Acești specialiști – adevărate capacități profesionale – au
competențele deținute sub formă de cunoaștere procedurală
dobândită prin practică, exersată de-a lungul timpului.
Și-acum urmează paradoxul: când li se solicită să-i
formeze pe alții într-un interval scurt de timp, aceștia transmit
cunoștințe prezentând contexte și cazuri, oferind explicații și
exemple. Cu alte cuvinte, specialiștii predau declarativ.
Numai că esenţială în dobândirea competențelor este
tocmai convertirea cunoştinţelor declarative în cunoştinţe
implicite, îndeosebi în deprinderi pentru rezolvarea practică a
problemelor specifice domeniului. Acest deziderat nu este atins
dacă – în calitate de expert – ne limităm la evaluarea
cunoştinţelor prin teste clasice de recunoaştere sau reproducere
ori prin grile. Altfel spus, în meseria noastră novicii nu devin
experţi doar prin reproducerea repetată a cunoştinţelor explicite
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pe care le deţinem în domeniu. Antrenarea cunoştinţelor
cursanților, în soluționarea practică a unor sarcini diverse, face
ca excelența în instruire să nu rămână o acțiune, iar ca aceasta
să devină obișnuință; este important să ne axăm pe
caracteristicile celor care învață, nu pe talentul formatorului.
Pentru cei care încă mai cred că talentul este răspunsul
la orice problemă, vă transmit să uitați acest lucru, pentru că
este necesar, dar nu și suficient.
Parafrazându-l pe Napoleon Bonaparte, care, la
întrebarea: „Ce ai alege între inteligență și caracter?” – ar fi
răspuns: Caracterul, că este mai rar!, vă pot confirma că
talentul este mai des întâlnit decât ne imaginăm.
Acest talent în cadrul expertizei andragogice trebuie
abordat din perspectiva obținerii de performanţe în cadrul unui
proces de învăţare motivat şi bine orientat!
Nu predăm pentru a face impresie sau pentru a ne
demonstra talentul oratoric. Acestea sunt profesii diferite. Nu
este nimic greșit în a fi buni oratori, cu excepția cazului când îi
împiedicăm pe cursanți să progreseze. Secretul unei instruiri
reușite stă în practică și feedback. Pigmentarea oratoriei cu
exerciții întâmplătoare concepute ad-hoc și soluții descriptive
conduc la rezultate nesigure.
Spre deosebire de domenii, precum muzica și sportul,
talentul de a instrui este o complexă interacţiune a capacității
profesionale cu mai multe caracteristici umane – sociabilitatea,
persuasiunea, onestitatea, capacitatea de a face și demonstra,
abilitatea explicaţiilor logice şi coerente şi altele asemenea.
Fără dobândirea cumulativă a acestor repere, tendința este de a
ne comporta asemenea unor radicali liberi – îngâmfați și
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obraznici, într-un mediu în care recunoașterea ți-o acordă
„frăția”, „cumetria”, „politichia”, „amantlâcul” sau „familia”.
Dar, indiferent de talentele, înclinaţiile și oportunităţile
care pot motiva o persoană să devină instructor sau formator,
pentru a atinge expertiza în acest domeniu, practica deliberată
este absolut necesară, dar nici ea suficientă.
Cei care, în activitatea practică, mai utilizăm ticul „Așa
cum v-am spus!”, în sesiuni la care cursanții sunt în
auditoriumul talentului nostru oratoric, dăm dovadă de
obiceiuri, principii și activități inadecvate, fără legătură cu
instruirea – și chiar dacă suntem bine intenționați, involuntar
ridicăm bariere în calea învățării.
Nu numai că nu ar mai trebui să existe asemenea
practici, dar și contrar evidenței – ne apărăm cu vehemență: Nu
procedez așa! Fac ce și cum trebuie!
Această respingere instinctivă ne împiedică să reflectăm
asupra crezului profesional, și anume: cursantul și performanța
lui în aplicarea procedurală a cunoștințelor declarative.
Potrivit acestui crez, menirea noastră nu este să transmitem
informații, ci să dăruim cursanților capacitatea de a dobândi
comportamente noi și acțiuni procedurale, indiferent de
contextul învățării.
Și astfel ajung să subliniez rolul major pe care îl are
contextul în dezvoltarea expertizei didactice. Am în vedere
faptul că toate acumulările traseului profesional sunt mediate
de interacţiuni sociale, purtând amprenta mediului care le-a
mijlocit.
În disputa privind care este factorul cel mai important
care ne determină nivelul de expertiză, afirm primordialitatea
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naturii contextului, urmată de angajarea deliberată în activităţi
sistematice de practică (autoperfecţionare), ambele – luate
separat sau împreună, influențându-ne expertiza mai mult decât
talentul.
Gradul de valorizare a activităţii didactice, normele şi
politicile prin care activitatea de formare profesională este
reglementată într-o instituţie, influenţează puternic atitudinile,
credinţele, responsabilităţile şi practicile educaţionale ale
membrilor acelei instituţii. Conform aserțiunii că „mai bine să
nu crezi în nimic, decât să crezi în ceva greşit”, în situația
adoptării, de către instituție, a unor reglementări împotriva
facilitării învățării la nivelul beneficiarilor direcți, la care se
adaugă aproape firesc ego-ul (suficiența și talentul) fiecăruia,
avem creată imaginea unui context instituțional de boicot al
proiectărilor didactice explicite, ignorând evidența că „un lucru
bine făcut este rezultatul unui proiect bine gândit” iar „dacă
nu știi în ce direcție mergi, probabil că o să te rătăcești”.
Suntem mult prea mulți formatori axați exclusiv pe
talent, care nu ne vedem menirea de propria persoană și
abordăm din vanitate prelegerea tip aula magna caracteristică
marilor erudiți – universitari, savanți, cercetători sau laureați
Nobel.
Din păcate, această manifestare de tip academic, în
detrimentul facilitatorului de învățare, este încurajată de șefi
de catedră și structuri de conducere instituțională fără nicio
legătură cu menirea și misiunea formării profesionale.
În asemenea medii este generată suficiența, iar
comoditatea pe care ne-o dă ignoranța aruncă entropie asupra
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responsabilității viitorilor lideri ai învățământului, azi formatori
și instructori, experți sau novici.
Și cum asta nu ar fi suficient, ne condamnă la lipsa unei
importante părți a memoriei instituționale care constă în
documentele de planificare, organizare, desfășurare, evidență și
evaluare a învățământului – rod al activităților de concepție, a
acelei investiții de inteligență de care aminteam, în fapt
moștenirea generațiilor prezente și viitoare de instructori,
formatori și designeri educaționali. Fără această memorie, ne
vom afla veșnic la un nou început, a cărui linie de start este
situată înapoia locului de unde a debutat noul început
precedent.
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UN DECENIU DE CALITATE ÎN ACTIVITATEA
DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ –
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

Comisar-șef de poliție dr. Aurelia IANA
Șef Catedră Limbi Străine şi
Pregătire Misiuni Internaţionale
Institutul de Studii pentru Ordine Publică
Obiectivul principal în domeniul calităţii al Institutului
de Studii pentru Ordine Publică, instituţie responsabilă cu
pregătirea continuă, specializarea şi perfecţionarea profesională
a personalului M.A.I., precum şi cu pregătirea managerială a
personalului de conducere din cadrul structurilor M.A.I., este
de a oferi cursanţilor un fundament de cunoştinţe care să
contribuie la dezvoltarea lor profesională, atât prin formarea
iniţială, cât şi cea continuă, precum şi de a participa la
misiunile şi activităţile operative în baza deciziilor şi
documentelor elaborate la nivelul conducerii M.A.I.
În acest sens, a fost implementat şi certificat un sistem
de management al calităţii pentru prima dată în anul 2009,
sistem care îndeplineşte cerinţele SR EN ISO 9001, I.S.O.P.,
fiind certificat pentru „alte activităţi de învăţământ n.c.a.
(Cursuri de formare iniţială şi continuă a personalului în
domeniul ordinii şi siguranţei publice)”. Ulterior, în
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decembrie 2011, în urma auditului anual de supraveghere,
organismul extern de certificare a decis menţinerea certificării
pentru anul 2012 şi extinderea domeniului, la propunerea
I.S.O.P., pentru următoarele activităţi: „alte activităţi de
servicii-suport pentru învăţământ” – codul CAEN 8560,
„cercetare, dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste” – codul
CAEN 7220, „alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi
tehnice” – codul CAEN 7490. Conform prevederilor legale,
înainte de expirarea celor trei ani de certificare (respectiv
ianuarie 2013), I.S.O.P. a fost supus unui audit extern de
recertificare. Acesta s-a efectuat în 2012 şi, datorită nivelului
corespunzător al calităţii activităţilor desfăşurate şi
funcţionării eficiente a S.M.C. propriu, organismul extern de
certificare – RINA SIMTEX O.C., acreditat RENAR – a
recertificat I.S.O.P. pentru o nouă perioadă de trei ani,
respectiv până în 2015, pe aceleaşi domenii de activitate
menţionate în certificatul nr. 26469/10/R. Ulterior, conform
auditurilor realizate de organismul extern care a verificat anual
respectarea standardelor, I.S.O.P. a menţinut cerinţele prin
activităţile proprii, astfel încât, după apariţia noii ediţii în 2015
a standardului, a obţinut recertificarea în 2018.
În toată această perioadă, I.S.O.P. a dezvoltat o politică
de calitate, adoptată de conducerea I.S.O.P. cu scopul de a
menţine şi îmbunătăţi în mod constant eficacitatea S.M.C.,
procesele şi procedurile stabilite în acest domeniu
desfăşurându-se conform cerinţelor standardului SR EN ISO
9001 în toate structurile organizaţiei. În vederea obţinerii, de
către personalul M.A.I., a unor competenţe profesionale bazate
pe calitate şi orientate spre performanţă, I.S.O.P. îşi propune
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anual, ca măsuri de îmbunătăţire a S.M.C., menţinerea legăturii
permanente cu beneficiarii pentru planificarea şi organizarea
cursurilor şi programelor de formare profesională, în funcţie de
nevoile de pregătire ale acestora în acord cu cerinţele de
calitate privind extinderea şi modernizarea dotărilor logistice
necesare, precum şi monitorizarea cu maximă atenţie de către
managementul structurilor I.S.O.P. a stadiului realizării
activităţilor care conduc la îndeplinirea obiectivelor din
documentele strategice.
În mod constant şi coerent, s-au avut în vedere
documentele europene care au avut un impact direct şi
semnificativ în implementarea Sistemului de management al
calităţii în pregătirea profesională continuă, astfel:
˗ Recomandarea Parlamentului European şi a
Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului
European al calificărilor pentru învăţarea de-a lungul vieţii
(2008);
˗ Recomandarea Parlamentului European şi a
Consiliului din 18 iunie 2009 privind stabilirea unui cadru
european de referinţă pentru asigurarea calităţii în educaţie şi
formare profesională (2009).
Ca urmare a analizei documentelor europene şi
româneşti, apreciem că sistemul managementului calităţii
existent în România şi aplicabil I.S.O.P. este construit pe baza
iniţiativelor şi documentelor europene. Astfel, sub aspect
legislativ, cadrul naţional unitar în implementarea şi
menţinerea sistemului de management al calităţii se
fundamentează pe Standardul de referinţă – SR EN ISO 9001 şi
pe Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea
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calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
care se dovedesc a fi un cadru normativ comprehensiv prin
metodologiile, standardele şi ghidurile aprobate prin acte
normative specifice Ministerului Afacerilor Interne.
Concluziile referitoare la aspectele legislative în
menţinerea sistemului de management al calităţii aplicabile
I.S.O.P. fac referire la următoarele:
 Sistemul de management al calităţii implementat şi
menţinut la nivelul I.S.O.P. răspunde cerinţelor formulate în
documentele europene relevante;
 Există o serie de factori care diferenţiază legislaţia din
domeniul ordinii şi siguranţei publice de cea la nivel european
în acest subdomeniu;
 Legislaţia existentă la nivelul M.A.I. se focalizează pe
aspectele instituţionale, pe input şi pe proces şi mai puţin pe
output;
 La nivelul I.S.O.P., există obiective şi standarde clare,
metode coerente de evaluare, mecanisme de raportare şi
proceduri de autoevaluare şi eficientizare a sistemului.
Toate aceste eforturi de menţinere şi îmbunătăţire
continuă a eficacităţii S.M.C. la nivelul I.S.O.P. se desfăşoară
în concordanţă cu scopul şi misiunea organizaţiei, prevăzute în
Ordinul nr. 160 din 22 noiembrie 2013 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului de
Studii pentru Ordine Publică, precum şi cu obiectivele
strategice prevăzute în Planurile de dezvoltare instituţională.
Încă din anul 2009, I.S.O.P. a ales, ca element de comparaţie a
propriilor performanţe, rezultatele deosebite obţinute de
instituţii de formare profesională continuă din cadrul
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Ministerului Afacerilor Interne. Comparându-le cu propriile
rezultate, I.S.O.P. a avut posibilitatea să găsească cele mai
potrivite metode de a-şi însuşi practicile care îi sunt accesibile
şi de aici, îmbunătățirea performanţelor proprii şi, nu în ultimul
rând, satisfacerea nevoilor și cerinţelor beneficiarilor direcţi şi
indirecţi.
Organismul extern de certificare RINA SIMTEX a
identificat, cu ocazia auditului de recertificare din 2018,
următoarele puncte forte:
 Implicarea managementului de vârf în implementarea
şi menţinerea S.M.C. la cel mai înalt nivel;
 Planificarea riguroasă a S.M.C., a proceselor şi
activităţilor, facilitând astfel evidenţierea ciclului PDCA
(planificare-realizare-verificare-îmbunătăţire) atât la nivel de
sistem de management al calităţii, cât şi la nivelul fiecărui
proces, precum şi aplicarea de metode adecvate de
monitorizare a proceselor;
 Preocuparea conducerii pentru asigurarea şi
menţinerea unui nivel înalt de pregătire a personalului I.S.O.P.,
precum şi pentru identificarea şi alocarea de resurse în acest
scop;
 Nivelul înalt de conştientizare a personalului, atât în
ceea ce priveşte relevanţa şi importanţa activităţilor sale,
precum şi în ceea ce priveşte S.M.C. implementat, al rolului
acestuia/îndeplinirea cerinţelor beneficiarului;
 Evaluarea riguroasă a satisfacţiei clientului prin
stabilirea unui proces detaliat ce permite culegerea de
informaţie relevantă referitoare la percepţia clientului în ceea
ce priveşte satisfacerea cerinţelor sale, agregarea informaţiei
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culese şi analiza acesteia cu scopul de a identifica şi
implementa măsuri de îmbunătăţire a serviciilor;
 Utilizarea de resurse din domeniul tehnologiei
informaţiei şi comunicaţiilor pentru îmbunătăţirea comunicării
în cadrul organizaţiei în ceea ce priveşte eficacitatea S.M.C.
I.S.O.P. a acordat o importanţă majoră menţinerii şi
îmbunătăţirii permanente a S.M.C., identificând, totodată, metode
şi instrumente care să conducă în mod concret şi coerent la
păstrarea acestor atuuri. Monitorizarea satisfacţiei clientului se
realizează prin prelucrarea informaţiilor referitoare la percepţia
beneficiarilor direcţi şi indirecţi asupra satisfacerii cerinţelor
acestora, aceasta fiind una dintre modalităţile de măsurare a
performanţei S.M.C. Nivelul de satisfacţie a beneficiarilor se
stabileşte periodic prin administrarea chestionarelor de feedback,
elaborate de I.S.O.P. şi aplicate beneficiarilor, prin comunicare
directă
cu
beneficiarul
la
începutul/încheierea
cursurilor/programelor de formare, prin analiza recomandărilor şi
reclamaţiilor primite de la beneficiari. Această metodă este
folosită în mod coerent şi consecvent în autoevaluarea propriilor
servicii, putând constitui un model de bune practici pentru toate
instituţiile de formare profesională continuă din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne.
Ca urmare a analizei permanente a gradului de
satisfacţie a nevoilor exprimate de beneficiari, nu au fost
înregistrate reclamaţii din partea beneficiarilor referitoare la
serviciile de formare profesională livrate de I.S.O.P. Mai mult,
aceştia au o atitudine responsabilă faţă de produsele şi
serviciile oferite de I.S.O.P., transmiţând mesaje de mulţumire
şi apreciere, cu ecou atât la nivel naţional, cât şi internaţional.
Printre acestea, de remarcat sunt adresele de mulţumire şi
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menţiunile explicite adresate instructorilor din I.S.O.P. de
către echipa O.N.U. care a realizat testarea personalului M.A.I.
care urmează să participe la misiuni internaţionale de
menţinere a păcii sub egida acestei organizaţii internaţionale, în
2012, 2014 şi 2017, precum şi contribuţia adusă la succesul
organizării de România a Forumului Salzburg, la Bucureşti, în
2013, de către personalul I.S.O.P., adresele de mulţumire
transmise în 2014 de Asociaţia Accept, de Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”, de Centrul de Studii Juridice şi
Drepturile Omului etc. O contribuţie esenţială a avut I.S.O.P. în
pregătirea personalului M.A.I. pentru preluarea Preşedinţiei
Consiliului U.E. în 2019, obiectiv pentru care au fost mobilizaţi
ofiţerii formatori şi instructori care, la jumătatea anului 2019,
au fost apreciaţi de ministrul afacerilor interne prin acordarea
de diplome de onoare.
O altă dovadă a bunei funcţionări a S.M.C. o constituie
existenţa şi funcţionarea Comisiei pentru Evaluarea şi
Asigurarea Calităţii. Această structură a desfăşurat activităţi şi
a întocmit documentaţia aferentă proceselor de evaluare a
calităţii serviciilor oferite de I.S.O.P. în conformitate cu
legislaţia referitoare la implementarea şi menţinerea sistemului
de management al calităţii. Atât indicatorii de performanţă
specifici fiecărei structuri I.S.O.P., cât şi mecanismele de
monitorizare şi control, au fost elaborate de grupuri de lucru
constituite şi cu reprezentanţi ai beneficiarilor, special constituite
în acest sens şi supuse ulterior dezbaterii în cadrul structurilor
implicate.
În plan operaţional, pe baza legislaţiei existente, în
colaborare cu alte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, I.S.O.P. a desfăşurat activităţi care au condus la
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menţinerea şi eficientizarea sistemului de management al
calităţii. În privinţa aspectelor operaţionale, sunt de menţionat
următoarele:
 Au fost stabiliţi şi monitorizaţi indicatori de
performanţă comuni în evaluarea calităţii proceselor
desfăşurate la nivelul I.S.O.P. şi în raportările naţionale şi
sectoriale privind calitatea pregătirii profesionale continue;
 A fost realizat şi implementat un sistem de informare
prin internet a tuturor beneficiarilor serviciilor livrate de
I.S.O.P., cu referire la sistemul de calitate şi principiile
fundamentale ale calităţii;
 S-a acordat un sprijin permanent şi consistent tuturor
beneficiarilor direcţi şi indirecţi în folosirea eficientă a
serviciilor asigurate de I.S.O.P.
Importanţa acestui sistem de management al calităţii
rezidă în sprijinul acordat managementului I.S.O.P., fiind un
instrument de creştere a competitivităţii, a calităţii unor
produse sau procese care trebuie utilizate permanent în
compararea indicatorilor de rezultat ce privesc toate aspectele
şi sectoarele-cheie care determină metodele şi căile de succes
în activitatea de formare profesională continuă.
Date fiind obiectivele largi pe care le abordează acest
sistem, pe parcursul celor zece ani de certificare ISO, am
identificat şi experienţe negative şi nerealizări în
funcţionarea lui. Aşadar, la nivelul I.S.O.P. nu au putut fi
realizate:
 O comparaţie a caracteristicilor, funcţionalităţii şi
performanţei produselor concurenţei, întrucât la nivelul
M.A.I. nu există o structură integratoare a analizelor S.M.C.
realizate,
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 O analiză a performanţelor propriilor produse/
servicii cu cele ale concurenţilor direcţi sau indirecţi, precum şi
 Un proces sistematic de evaluare a scenariilor
alternative, compatibilizarea lor cu cele ale concurenţei,
luarea în considerare a unor posibile perturbaţii care să
întârzie sau să împiedice realizarea misiunii şi obiectivelor
instituţionale ale I.S.O.P.
Pentru depăşirea acestor experienţe negative, I.S.O.P.
îşi propune, în primă etapă, să răspundă la întrebări precum:
˗ cât de eficienţi suntem, ca instituţie de formare
profesională, în comparaţie cu alţii?
˗ cât de buni şi eficienţi vrem să fim?
˗ cine are cele mai bune rezultate în domeniul formării
profesionale?
˗ cum ajung ei la aceste rezultate?
˗ cum putem adapta strategia lor la I.S.O.P.?
˗ cum putem fi, noi, mai buni decât ei?
Ulterior colectării acestor răspunsuri, scopul
demersurilor I.S.O.P. va consta în adaptarea proceselor pentru
obţinerea performanţei, adoptarea unei stil de muncă eficient și
coerent, pentru identificarea bunelor practici şi implementarea
noilor modele în activităţile specifice de formare profesională
continuă a personalului M.A.I. În acest fel, I.S.O.P. va pregăti
angajaţi-cheie responsabili care acţionează după standarde
ce măsoară calitatea în relaţie cu costurile aferente şi care
identifică în mod realist oportunităţile de optimizare a
performanţei în activităţile specifice.
Pentru menţinerea standardelor de calitate, I.S.O.P. va
avea în vedere, ca repere strategice, orientarea spre satisfacerea
cerinţelor şi aşteptărilor cursanţilor şi ale angajatorilor,
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atitudinea proactivă a conducerii Institutului în ceea ce privește
calitatea, ceea ce se materializează în crearea unui mediu
adecvat performanţei, pe toate dimensiunile calităţii şi
identificarea unor indicatori relevanţi ai calităţii, precum şi
introducerea de mecanisme de evaluare internă ale acestora.
Toate aceste repere se realizează în mod sistematic şi
permanent, printr-un ciclu de îmbunătăţire continuă a calităţii,
exprimat grafic după cum urmează:
BENEFICIAR
M.A.I.

I.S.O.P.

Calitatea aşteptată

Calitatea dorită

Măsurarea
satisfacţiei
beneficiarului

Calitatea percepută

Calitatea realizată
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CONTRIBUȚIA EDITURII M.A.I. LA FORMAREA
PROFESIONALĂ CONTINUĂ A PERSONALULUI

Comisar de poliție dr. Florentina CENJA
Comisar-șef de poliție Carmen PREDA
Editura M.A.I. – Centrul Cultural
al Ministerului Afacerilor Interne

Se spune că ,,Nu poţi deschide o carte şi să nu înveţi
ceva.“ (Confucius). Fie că este vorba de beletristică, fie că ne
referim la lucrări de nonficțiune, de specialitate, cărțile
reprezintă surse inepuizabile de cunoaștere, atât a lumii
exterioare, cât și a sinelui. Instrumente de cultură și mijloace de
comunicare a ideilor, cărțile sunt esențiale atât pentru
dezvoltarea personală, cât și pentru cea profesională.
Organizațiile din zilele noastre pun un accent deosebit
pe pregătirea resursei umane – cea mai dinamică dintre toate
resursele și care merită o atenție deosebită, dacă se dorește
valorificarea ei la capacitatea maximă. În activitatea de
management al resurselor umane, concepte precum: pregătire
profesională, formare și perfecționare profesională, educație
pe tot parcursul vieții, dezvoltarea carierei – reprezintă
termeni consacrați, prezentați, în diferite perspective, într-o
amplă literatură de specialitate.
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În cadrul Ministerului Afacerilor Interne, procesul de
formare inițială, respectiv de formare continuă (perfecționare
profesională) este asigurat atât prin instituţiile de învăţământ
specializate, prin furnizori de
formare profesională autorizați
(context formal), cât și prin tutela
profesională și activități de învățare
organizate la locul de muncă
(context nonformal). Formarea
profesională continuă a adulților
este ulterioară formării inițiale și asigură fie dezvoltarea
competențelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de
noi competențe. Sistemul de formare profesională are rolul de a
pregăti personal competent, orientat spre succes şi integru,
dedicat în mod conştient interesului organizaţiei și societății.
Având în vedere importanța și diversitatea domeniilor pe
care le gestionează Ministerul Afacerilor Interne – asigurarea
ordinii și siguranței publice, protecția frontierei de stat, aspecte
privind imigrarea, apărarea împotriva incendiilor, protecţia civilă
şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, administrarea fondului
arhivistic naţional, evidența informatizată a persoanelor,
eliberarea pașapoartelor și permiselor de conducere etc. –
nevoile de pregătire a personalului au impus, de-a lungul
timpului, apariția a numeroase lucrări: manuale, cursuri, ghiduri,
culegeri profesionale etc.
Pentru realizarea acestora a fost înființată, în anul 1972,
Editura Ministerului Afacerilor Interne, structură care, de 47 de
ani, sprijină procesul de pregătire profesională în M.A.I.,
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contribuind, în același timp, la dezvoltarea culturii
organizaționale și la promovarea imaginii ministerului în
rândul publicului larg.
Specializată pe realizarea de carte
profesională, Editura M.A.I. publică
lucrări prin care informații de valoare –
dobândite
în
ani
de
experiență
profesională sau în urma unor studii și
cercetări riguroase – ajung de la
specialiștii de top ai ministerului la ceilalți
colegi – dornici de a deprinde sau de a
aprofunda tainele profesiei lor. Într-o
societate aflată într-o continuă evoluție, marcată de globalizare
și tehnologizare, dar și de diversificarea formelor de
criminalitate, este esențial ca personalul structurilor de aplicare
a legii să fie la curent, permanent, cu metodele și tehnicile
moderne de lucru, să descopere idei și concepte noi, utile în
exercitarea profesiei.
Instituțiile de formare profesională continuă, așa cum
este și Institutul de Studii pentru Ordine Publică, asigură, prin
cursurile organizate, cadrul necesar pentru dezvoltarea
profesională a personalului M.A.I. În sprijinul activităților
didactice desfășurate la nivelul acestor structuri vin și
manualele, ghidurile profesionale, culegerile de spețe etc.,
apărute la Editura M.A.I.
Structură unică de profil a Ministerului Afacerilor
Interne, editura își desfășoară activitatea în cadrul Centrului
Cultural al M.A.I. Principalele sale atribuții, prevăzute în
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Instrucțiunile nr. 171 din 21.11.2001 privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor de relaţii publice, tradiţii, educaţie şi
sport în Ministerul de Interne, precum și în Regulamentul de
Organizare și Funcționare a Centrului Cultural, constau în:
 editarea lucrărilor destinate formării inițiale și
continue a personalului M.A.I.;
 organizarea de acţiuni de atragere a specialiştilor
pentru editarea de cursuri universitare, manuale şi alte lucrări
destinate pregătirii personalului M.A.I.;
 întocmirea proiectului Planului editorial anual al
M.A.I., având în vedere propunerile și solicitările structurilor și
unităților din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în funcție de
necesităţile de pregătire profesională, pe categorii de personal;
 promovarea producţiei editoriale și a autorilor
Internelor, prin organizarea Salonului de carte juridică,
poliţistă și civică al M.A.I., precum și prin participarea la
târguri şi saloane de carte;
 iniţierea de acţiuni educative, concursuri, lansări de
carte, alte activități de promovare a cărţii;
 realizarea de afişe, pliante, broșuri etc. pentru
susţinerea unor campanii de prevenire şi informare civică, în
colaborare cu structuri M.A.I. cu atribuţii în domeniu.
Așa cum se poate observa din prezentarea principalelor
atribuții ale Editurii M.A.I., aceasta are un rol extrem de
important în activitatea de formare profesională a personalului,
lucrările publicate reprezentând un suport temeinic și constant
al procesului educativ. Atât elevii și studenții din instituțiile de
învățământ ale M.A.I., cât și cadrele din structurile ministerului
regăsesc în cărțile și buletinele de informare periodice –
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apărute în format tipărit sau electronic – fundamente teoretice
și practice indispensabile exercitării profesiei. Aceste cărți
ajung la destinatari prin intermediul bibliotecilor și punctelor
documentare ale structurilor M.A.I. și ale unităților de
învățământ, fiind distribuite la nivel central și teritorial, în
funcție de specificul acestora.
Colecțiile Editurii M.A.I. reunesc o gamă amplă de
genuri literare şi domenii: cursuri universitare, manuale,
culegeri, ghiduri profesionale de drept, ordine publică, ştiinţe
poliţieneşti, administraţie, inginerie, istorie, psihologie,
medicină, management, relaţii publice, artă militară,
beletristică, buletine de informare-documentare, albume de
prezentare, broşuri şi pliante de informare sau cu un bogat
conţinut preventiv – în limba română şi în limbi de circulaţie
internaţională.
Anual, pentru promovarea producției editoriale proprii,
precum și pentru realizarea schimbului de experiență cu alte
edituri, se organizează Salonul de carte juridică, polițistă și
civică al M.A.I., ajuns, în anul 2019, la cea de-a XXIII-a ediţie.
Cu acest prilej, sunt premiate cele mai bune lucrări apărute sub
egida editurii, precum și câștigătorii concursurilor literare.
Devenit deja tradiţional, salonul reunește numeroase edituri și
trusturi editoriale, autori ai Internelor, personalități din lumea
cultural-artistică, elevi și studenți, precum și angajați din
structurile ministerului, dornici să se pună la curent cu noutățile
editoriale de profil. Prin organizarea acestui eveniment, Editura
M.A.I. contribuie, o dată în plus, la promovarea conceptului de
formare profesională continuă, constituind un sprijin pentru toți
cei ce doresc să își dezvolte abilitățile profesionale și, implicit,
cariera.
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Una din cele mai importante colecții ale Editurii M.A.I.,
prin prisma procesului de formare profesională, este Colecția
Universitaria.
Colecţia cuprinde manuale şi cursuri universitare
destinate elevilor și studenților din instituţiile de învăţământ ale
Ministerului Afacerilor Interne, de nivel universitar,
postuniversitar (Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”,
Institutul de Studii pentru Ordine Publică) şi postliceal (şcoli
militare de subofiţeri de jandarmi, pompieri şi protecţie civilă,
şcoli de agenţi de poliţie şi de poliţie de frontieră).
Dintre lucrările profesionale apărute recent în colecțiile
Editurii M.A.I., amintim:
 „Antrenamente specifice
desfășurate în poligonul de
căutare-salvare.
Proceduri
operaționale” – lector univ. dr.
Aurel Trofin. Cartea se adresează
studenților
și
masteranzilor
Facultății de Pompieri, elevilor
Școlii de Subofiţeri de Pompieri şi
Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”
Boldeşti și specialiștilor din
domeniul situațiilor de urgență. Procedurile operaționale
specifice descrise în manual constituie suportul teoretic necesar
în procesul de formare inițială și continuă a personalului din
structurile operative de intervenție în situații de urgență.
 ,,Suport de curs pentru studenții anului II,
Specialitatea «Anticorupție»” – D.G.A. Lucrarea se înscrie în
seria materialelor indispensabile în formarea inițială a
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personalului care va încadra structurile anticorupție ale M.A.I.,
ajutându-l să-și definească, din punct de vedere conceptual și
legal, corupția și să contribuie la crearea unui climat etic,
caracterizat de integritate.
 „Ghid adresat structurilor M.A.I.
pentru accesarea fondurilor europene
structurale și de investiții”. Născută din
efortul colectiv al unor specialiști cu
experiență din Direcția Fonduri Externe
Nerambursabile, ediția bilingvă a
Ghidului (în limbile română și engleză)
prezintă cadrul juridic național al
programelor care vizează fondurile
structurale și de investiții, sursele de finanțare pentru astfel de
fonduri în cadrul structurilor M.A.I., modalități concrete de
întocmire a documentației de accesare, precum și modele de
management al proiectelor de achiziții postaccesare.
În Colecția Memoria istoriei au apărut:
 „Miniștrii de interne ai României” – autor Gheorghe
Constantin, ediția a III-a revăzută și
adăugită. Amplă lucrare de căpătâi
pentru instituția ordinii publice,
materializând un masiv proiect de
cercetare științifică începând cu izvoare
istorice de debut de secol XIX, cartea
relevă că „demnitarii Internelor au fost
personalităţi de frunte ale vieţii politice
şi
culturale
româneşti,
puternic
ancorată la ideile europene ale timpului”.
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 ,,Decorații conferite personalului polițienesc în perioada
1917-1919” (bilingv) – dr. Laurențiu-Ștefan Szemkovics.
Cercetător consacrat al bogatului
tezaur arhivistic național, autorul continuă
seria lucrărilor de referință pentru
istoria structurilor Afacerilor Interne.
Prezentându-se
într-o
ținută
grafică
deosebită, lucrarea conține reprezentări ale
unor decorații primite de polițiști în
contextul situațiilor operative și al eforturilor de menținere a
liniștii și ordinii publice, în epoca de început de secol XX marcat
de prima conflagrație mondială, astfel, constituindu-se într-un
omagiu adus eroilor instituției Internelor.
Pentru specialiștii psihologi din cadrul ministerului, dar
și pentru persoanele care doresc să se aplece asupra acest
domeniu, Colecția Ψ pune la dispoziția cititorilor cărţi din
domeniul psihologiei. Cursurile și culegerile de teme
profesionale apărute în acest domeniu au un pronunţat caracter
practic, specific ramurilor psihologiei aplicate.
„Siguranța și încrederea valorizate în
relația psiholog-beneficiar”. Volumul,
realizat în cadrul Simpozionului Naţional
de Psihologie al Poliţiei Române, ediţia a
XII-a (organizat de Serviciul de
Psihosociologie din Inspectoratul General
al Poliţiei Române), se constituie într-o
culegere de studii de specialitate. Autori
sunt atât psihologi din sistemul de ordine publică şi siguranţă
națională, cât și alte personalități din psihologia românească.
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Colecția Periodice cuprinde buletine documentare și de
informare, cu apariție periodică, elaborate de structuri ale
Ministerului Afacerilor Interne, ce aduc în prim-plan teme de
interes pentru profesioniștii din cadrul M.A.I.
Publicație a prestigioasei instituții de
învățământ a M.A.I.,
„Buletinul
documentar“ al Institutului de Studii
pentru Ordine Publică își continuă
îndelungata
apariție,
cuprinzând
materiale structurate pe secțiuni,
denumite sugestiv pentru domeniile
abordate: „Justiție – Afaceri Interne”,
„Formarea profesională continuă în instituțiile de aplicare a
legii”, „Management, dezvoltare personală și profesională” – al
căror conținut se regăsește în programele de pregătire
profesională ale structurilor M.A.I.
Buletinul „Integritatea. Buletin documentar şi de
informare privind activitatea de prevenire şi combatere a
corupţiei“, realizat de Direcția Generală
Anticorupție, abordează aspecte ale
luptei împotriva corupţiei, cum ar fi:
despre etică și integritate – ca valori
deontologice
esențiale,
aplicarea
standardelor de control intern managerial
în prevenirea corupției, rolul și
importanța managementului resurselor
umane, managementul eficient al riscului
de corupție în conformitate cu standardele internaționale etc.
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Publicație semestrială de cultură
profesională, „Monitorul culturaleducativ” revine, număr de număr, cu
elementele structurale binecunoscute:
„Tradiții și actualitate culturală”,
„Dimensiuni educative”, „Univers
poetic”, „Univers artistic”, „Calendar
cultural”, al căror conținut ilustrează
diversitatea registrelor și calitatea
abordării, aspecte care l-au consacrat drept un util instrument
de lucru pentru personalul M.A.I.
Lucrările prezentate reprezintă doar o parte din
producția de carte a Editurii M.A.I. În speranța că v-am suscitat
interesul pentru cărțile apărute sub egida editurii noastre, vă
invităm să le consultați în bibliotecile și punctele documentare
ale ministerului.
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COMUNICARE EFICIENTĂ
ÎN CONTEXT PROFESIONAL
Subcomisar de poliţie Tatiana STANCIU
Institutul de Studii pentru Ordine Publică
Vă rog să vă imaginați că sunteți în următoarea situație:
tocmai ce v-ați îmbarcat într-un avion pentru destinația Palma
de Mallorca, unde vă doriți să petreceți o vacanță binemeritată.
Chiar după îmbarcarea tuturor pasagerilor și înaintea primirii
acordului pentru decolare, pe un ton calm, comandantul
aeronavei se adresează călătorilor astfel:
„Bună dimineața și bine ați venit la bordul avionului!
Mi se spune Captain America și, vreme de aproximativ trei ore,
vom zbura deasupra Europei în condiții, sper eu, cât mai bune.
Până primim aprobarea pentru decolare, avem câteva minute la
dispoziție, timp în care doresc să vă împărtășesc unele lucruri.
Am vârsta de 54 de ani și mai am 36 de zile până la
petrecerea de pensionare. Am zburat foarte mult la viața mea,
inclusiv pe avioane supersonice. E fain, să știți! Am ajuns un as
al pilotajului încă de pe vremea studenției, deoarece m-am
obișnuit foarte repede cu comenzile avioanelor și am avut
noroc să învăț de la cei mai buni. Ce mai, astăzi sunt la a 548-a
cursă, deci vă dați seama ce bun am devenit!
Cu toate acestea, deoarece am fost mai mult în călătorii,
unele lucruri nu sunt tocmai bune în viața mea. Nu am avut
105

timp să studiez și să aplic noutățile apărute în profesia mea, nu
am mai fost la un curs de cel puțin 10 ani încoace, m-am limitat
la a avea o carieră lină, potrivită unei persoane care nu acceptă
provocări și nu-și dorește probleme. Șefii mei mă tolerează și
au grijă să nu-mi creeze greutăți. Nu mai spun că, de la o
vreme, simt că puterile mele fizice nu mai sunt așa cum erau
odată, obosesc repede și am nevoie de mai multă odihnă ca în
trecut. Mai mult, viața mea personală este în declin, de când am
divorțat și copiii și-au găsit rostul lor, fără ca eu să le fiu
aproape. Mă întreb ce voi face după ce mă pensionez.
Astăzi mă simt excelent și, cu ajutorul echipajului și al
aeronavei, vă voi oferi o experiență plăcută și relaxantă! Să știți
că, profesionist fiind, accept cu recunoștință aplauzele de la
finalul zborului, așa că vă rog să nu vă rețineți în a le exprima.”
Discursul pilotului este într-adevăr neobișnuit și
cuprinde câteva elemente ce țin de dorința sa de a încredința pe
cei cărora li s-a adresat că se află pe mâini bune. Totuși,
cuvintele sale sunt departe de a liniști călătorii, pentru unele
motive pe care voi încerca să le arăt în cele ce urmează.
Provocarea pentru dumneavoastră este următoarea: care este
adevăratul mesaj pe care comandantul avionului a vrut să-l
transmită și ce au înțeles în realitate pasagerii?
Dorința și capacitatea de a comunica sunt caracteristici
umane naturale și înnăscute. Comunicarea noastră se
perfecționează pe măsură ce îi ascultăm pe cei din jurul nostru,
învățăm noi simboluri, cuvinte, gesturi și ne dezvoltăm
abilitățile de a transmite mesaje, exersându-le constant în viața
de zi cu zi. Comunicarea este eficientă doar atunci când ne
exprimăm cu claritate, vorbim pe rând și dăm răspunsuri la
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obiect, relevante pentru tema în discuție. Bâlbâielile, ticurile
verbale, gesturile nepotrivite, replicile fără rost sunt tot atâtea
elemente care definesc o comunicare deficitară.
În mediul profesional, mai multe tipuri de comunicare
pot fi adoptate pentru a transmite ceva, în funcție de rezultatul
dorit și de circumstanțele specifice locului de muncă. Alegerea
celui mai potrivit mod de a comunica este foarte importantă,
deoarece fiecare stil aduce rezultate particularizate. Astfel, se
disting mai multe tipuri de comunicare: verbală sau
nonverbală; față în față sau în scris; formală sau informală;
pasivă, asertivă sau agresivă; individuală sau colectivă; prin
argumentări, discuții, dezbateri sau simple conversații.
Foarte important pentru eficiența comunicării este
scopul în care dorim să comunicăm. Acesta poate consta în
rezolvarea unei probleme, exprimarea unei păreri, arătarea unei
emoții sau a empatiei, formularea unei plângeri sau a unei
critici, negocierea, încurajarea sau motivarea celorlalți,
obținerea sau transmiterea unei informații etc.
Cel care comunică eficient are încredere în sine și este
convins de mesajul pe care dorește să-l transmită. El vorbește
deschis, cu onestitate, cu un ton suficient de puternic pentru a
se face auzit, păstrând totuși echilibrul între a spune prea mult
și a spune prea puțin.
Un bun comunicator este, prin definiție, și un bun
ascultător: este atent la ceea ce spune interlocutorul său și cum
o face, pune întrebări lămuritoare și oferă feedback partenerului
prin gesturi și mimică potrivite, zâmbește când este cazul și
folosește umorul într-o manieră decentă, pentru a face
conversația mai interesantă.
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Cei care excelează în abilitatea de comunicare sunt
conștienți de limbajul nonverbal și de semnele oferite de
partenerul de dialog. Prin postură, limbaj al corpului și contact
vizual, ei sunt capabili să-și dea seama atunci când
interlocutorul și-a pierdut interesul pentru conversație sau are
ceva de obiectat. În același mod, comunicatorul știe cum și
când să apeleze la procedee nonverbale în avantajul propriu sau
pentru a accentua cele spuse la un moment dat.
Memoria este o calitate foarte importantă a celui care
comunică eficient. Amintirea numelor, fețelor, utilizarea unui
vocabular bogat și expresiv, precum și cunoașterea detaliilor și
subiectelor ce pot apărea într-o conversație ajută semnificativ
la creșterea randamentului comunicării.
Suplimentar, în cadrul unei conversații ar trebui să
arătăm respect celui cu care discutăm, folosind un limbaj
pozitiv și nu adresându-i cuvinte ce pot fi considerate agresive.
Trebuie să fim asertivi, constructivi, fermi și empatici, fără a ne
implica emoțional prea mult. Rezonabil vorbind, nimeni nu
poate rămâne permanent într-o stare pozitivă, deci un bun
comunicator va încerca să nu se arate excesiv de optimist sau
entuziast, păstrând totuși fără oprire un ton pozitiv.
Este bine știut că un moral bun în cadrul organizației
creează premisele unei eficiențe profesionale sporite a acesteia.
Starea morală a grupului este influențată de modul în care
membrii acestuia comunică atât între ei, cât și cu terți. De
aceea, liderii trebuie să-și onoreze mereu promisiunile, pentru a
câștiga încrederea și respectul celor din jur. Dacă, de exemplu,
un manager susține că „ușa e deschisă oricui și/sau oricând”,
atunci el trebuie să dovedească deschidere și înțelegere față de
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problemele sau nemulțumirile celor din subordine,
demonstrând în acest fel că este abordabil, competent și
responsabil. De asemenea, respectarea termenelor de realizare a
unor sarcini propuse și asumate voluntar de către grup trebuie
să fie, în mod uzual, o prioritate a liderilor și o preocupare
constantă a tuturor. În plus, așteptările pe care managerii le au
de la membrii echipei trebuie să fie concis și cu claritate
exprimate; lipsa echivocului și îndeplinirea la timp a sarcinilor
de lucru creează o stare de confort profesional în rândul
colectivului, fiind astfel conturată o atmosferă pozitivă,
constructivă, benefică. În fine, relația deschisă dintre membrii
echipei trebuie să fie întreținută de către lider prin alegerea cu
grijă a cuvintelor, folosirea unui ton temperat al vocii,
adoptarea unui limbaj corporal potrivit situației.
Cu ocazia interviurilor de evaluare a performanțelor
profesionale, managerii pot obține rezultatele dorite adoptând o
manieră deschisă, sinceră și constructivă de a discuta cu
subordonații. O discuție informală, fără respectarea unui
„protocol” specific relației șef-subordonat, nu este de dorit,
deoarece se pot zădărnici toate eforturile depuse pentru
identificarea problemelor și aplicarea soluțiilor celor mai
potrivite. Evaluarea subordonaților nu ar trebui transformată
într-o formalitate sau într-un prilej de a critica neconstructiv
munca celor evaluați.
Oferirea feedbackului este un exercițiu de comunicare
zilnic, bazat pe observație. Modelul BOOST (B – Balance/
echilibru, O – obiectiv, O – observare, S – specific, T – timing/
la timp) poate constitui un exemplu de comunicare eficientă.
Acest model are în vedere atât punctele forte, cât și cele slabe
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ale celui căruia i se oferă reacția, se concentrează pe acțiuni, nu
pe trăsături de personalitate, tratează ceea ce este văzut,
observat, nu auzit, argumentează cu exemple concrete ceea ce
este spus și asigură un răspuns imediat după ce evenimentul a
avut loc, nu la un oarecare timp după aceea.
Feedbackul sincer, constructiv, bazat pe elemente
observabile și pe furnizarea de soluții, este de natură a întări
spiritul de echipă, prin conectarea celor nemulțumiți (care, de
regulă, sunt și foarte motivați) la valorile grupului și prin
integrarea soluțiilor în practica viitoare.
Ce ar putea să spună un lider pentru ca eficiența
comunicării să fie realizată? Nu există rețete magice, însă
câteva expresii au darul să „dezghețe” comunicarea, mai ales în
situații potențial conflictuale sau neprevăzute: „Sunt
impresionat de felul în care ...”, „Mă bucur că ai realizat ....”,
„Mulțumesc pentru că ai făcut ...”, „Ai făcut treabă bună atunci
când ...”, „Sunt încântat să văd că te-ai descurcat cu ...”.
Esențial este ca aceste remarci să fie sincere, la obiect și
corelate cu limbajul nonverbal.
Controlul emoțiilor este un aspect-cheie în comunicarea
eficientă, ca element de definire a profesionalismului. De
exemplu, într-o conversație cu un coleg supărat sau atunci când
e nevoie să te adresezi mai multor interlocutori, empatia și
înțelegerea sunt esențiale, însă trebuie arătate doar atât cât să te
ajute să câștigi și să menții încrederea celorlalți.
Revenind la discursul pilotului și la efectul pe care
acesta l-a produs în rândul pasagerilor, e important pentru noi
să specificăm următoarele elemente: contextul, scopul
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comunicării, tipologia participanților la comunicare, calea de
comunicare, elementele de limbaj și efectele mesajului.
Speech-ul pilotului este exprimat într-o situație în care
cineva este prezumat că deține competențele și
responsabilitatea de a îndeplini o sarcină dificilă și complexă,
cu solicitare intensă a resurselor cognitive, cu o durată destul
de mare și cu un potențial de materializare a unor riscuri
extreme, ce pot afecta viața, integritatea fizică și mentală a
participanților la comunicare. Din analiza nevoii de siguranță a
pasagerilor, putem lesne deduce că demotivarea, aroganța și
pretinsa încredere în forțele proprii ale pilotului sunt tot atâția
factori de distrugere a încrederii pe care un grup de oameni
trebuie să le aibă în liderul conjunctural al acestui grup.
Cuvintele alese de vorbitor, deși aparent având legătură cu
contextul și virtual liniștitoare, au mari șanse să perturbe
siguranța unei părți a pasagerilor și să destabilizeze atmosfera
în cadrul aeronavei.
Ce a dorit să transmită pilotul cu un astfel de discurs? E
limpede că mesajul de bun-venit din partea comandantului este
o cutumă foarte eficientă în cadrul relației dintre echipaj și
călători, un lucru care asigură o desfășurare normală, firească a
călătoriei. Dincolo de conținutul mesajului, acest „bun-venit”
are rolul de a fi punctul inițial de comunicare între pilot și
pasageri; de aceea, scopul unei astfel de comunicări ar trebui să
fie acela de a câștiga încrederea celor care își pun viețile în
mâinile sigure ale pilotului, care este pregătit pentru a duce la
bun sfârșit sarcina. În mod evident, în cazul nostru, pilotul a
„omis” din vedere scopul obișnuit al comunicării, simțind
nevoia să se destăinuie în legătură cu problemele sale
profesionale și personale.
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Comunicarea este realizată între pilot – element central
al „poveștii” noastre – și pasageri, priviți ca un grup constituit
conjunctural. Comandantul avionului este caracterizat de unele
trăsături care, în mod normal, ar pune serios la îndoială
capacitatea sa de a duce la bun sfârșit sarcina și aici nu este
vorba despre vârstă sau pregătire profesională, ci despre starea
sa fizică și afectivă. Există contradicții între planul larg în care
se încadrează aceste trăsături (pilot cu experiență și talent, cu
realizări deosebite în carieră, cu vocabular elevat și bogat, cu
aptitudinea de a urma procedurile) și momentul actual al
situației (persoană dornică să participe la petrecerea de
pensionare, atentă la numărul zilelor de muncă rămase, obosită
fizic, deși declară că se simte excelent, cu o viață personală în
declin, cu incertitudini asupra celor ce urmează după ce nu va
mai lucra). Demotivarea pilotului și elementele emoționale ale
discursului său sunt posibile surse ale unui comportament
ezitant, cu potențial de apariție a unor riscuri suplimentare
asupra integrității și siguranței pasagerilor.
De cealaltă parte, spre deosebire de pilot, călătorii nu se
află într-un mediu profesional, iar reacția lor emoțională nu
poate fi decât intuită. Suntem determinați să credem că acest
grup va trăi cu teamă următoarele ore ale vieții, iar la finalul
călătoriei, vor avea o stare de ușurare sufletească mult mai
accentuată decât și-au închipuit.
Comunicarea se realizează numai unidirecțional, de la
pilot către pasageri. De asemenea, faptul că se aude doar vocea
comandantului înseamnă că nu există posibilitatea unui
feedback efectiv, bazat pe observarea mai multor acțiuni ce se
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întâmplă în timpul discursului (de exemplu, pasagerii sunt în
imposibilitatea de a vedea postura, mimica și gesturile
pilotului, pentru a corela mesajul vorbit cu limbajul corporal).
Singura certitudine, dacă ar fi vorba de un expert în
comunicarea eficientă, ar fi dată de interpretarea semnelor
generate de tonul și intensitatea vocii pilotului și zgomotele de
fundal. Din perspectiva căii de transmitere a mesajului, nu
poate fi vorba de un circuit, în care emitățorul și receptorul să
aibă o legătură nemijlocită și fără distorsiuni. Tocmai din acest
motiv, comunicarea pilotului ar fi trebuit să fie direcționată,
adaptată contextului, concisă și la obiect.
Mesajul transmis de comandantul aeronavei este
ambiguu, fără legătură cu elementele pe care un context de
asemenea natură le-ar impune. În loc să furnizeze informații
despre zborul în sine și despre caracteristicile avionului, pilotul
își expune considerente ce țin de viața personală, fără a-i păsa
de efectul pe care acestea îl produc în mintea partenerilor de
comunicare. Trădându-și trăirile afective, „Căpitanul America”
abandonează ideea de profesionist, care probabil l-a mobilizat
în aproape întreaga sa carieră și dă frâu liber unor gânduri care,
în contextul dat, sunt contraproductive.
În fine, efectele discursului pe care pilotul l-a avut sunt,
putem previziona, negative. Cel mai evident ar putea fi acela că
pasagerii sunt, cel puțin până la aterizare, contrariați și temători
cu privire la capacitatea comandantului de a-și îndeplini
sarcina. Apoi, suntem îndreptățiți să credem că însuși pilotul nu
este capabil să-și inducă o stare emoțională pozitivă, pentru că
discursul său arată confuzie, demotivare, neseriozitate.
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Arătate fiind acestea, reamintesc ideea principală a
articolului: o comunicare eficientă este dată de calitatea
limbajului, condiția în care se află participanții, calea de
comunicare aleasă, adaptarea la context și la auditoriu,
concizie, claritate, onestitate.
În încheiere, „povestea” sugerează că pilotul automat
s-a comportat exemplar pe durata călătoriei, fiind răsplătit cu
aplauze și murmure de ușurare din partea călătorilor.
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DIRECŢII DE PREGĂTIRE CONTINUĂ
PRIVIND MODUL DE ACŢIUNE
A LUCRĂTORILOR DIN SISTEMUL
NAŢIONAL DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ
PUBLICĂ ÎN CAZUL AGRESIUNILOR
CU ARME ALBE SAU DE FOC
Subcomisar de poliţie Emil COCU
Serviciul pentru Acţiuni Speciale/Şef Detaşament
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti
Suntem contemporanii schimbării vechii ordini. Ceea ce
ieri era firesc, acum este ceva excepţional, iar ceea ce era
neobişnuit, acum este o banalitate. Suntem martori ai unor
vremuri cu multe nuanţe de gri, când este tot mai dificil să
distingem între bine şi rău, între normalitate şi excepţie.
Graniţele dispar, relieful se realiniază, oamenii se reinventează.
Evenimentele tragice de o extremă violenţă din ultimii ani au
marcat atât ţări ale Europei, cât şi ţara noastră şi veţi regăsi,
mai jos, câteva exemple, din două din cele mai importante ţări
europene şi cu un istoric bogat: Franţa şi Anglia.
1. 07-09 ianuarie 2015, 20 de oameni omorâţi prin
împuşcare şi alţi 19 răniţi la Charlie Hebdo – Paris;
2. 13-14 noiembrie 2015, 138 de persoane au fost ucise
şi alte 407 rănite la Bataclan prin împuşcare sau detonarea a
trei veste cu explozibili într-un act suicidal;
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3. 14 iulie 2016, în Nissa, 87 de persoane ucise şi alte
433 rănite de un camion condus intenţionat în mulţime;
4. 11 decembrie 2018, șase persoane au fost ucise şi
alte 10 rănite prin împuşcare sau înjunghiere în Strasbourg;
5. 22 mai 2013, un soldat britanic a fost ucis în
Woolwich, folosindu-se un pistol şi cuţite;
6. 22 martie 2017, patru oameni omorâţi şi aproape
50 răniţi după ce o maşină a intrat în mulţime, a înjunghiat şi a
detonat o bombă în Westminster;
7. 22 mai 2017, un atentat cu bombă în care au murit
22 de persoane şi alte 139 au fost rănite în Manchester;
8. 3 iunie 2017, trei persoane au condus un microbuz,
deliberat, în mulţimea aflată pe un pod în Londra înainte să
înjunghie oameni aflaţi într-un pub în care au murit opt
persoane şi alte 48 au fost rănite.
Criminalitatea din România, deşi timidă în comparaţie
cu cele două, totuşi nu se lasă mai prejos şi manifestă tendinţe
îngrijorătoare, accentuate şi de schimbul de generaţii dintre
poliţişti care nu au oferit liantul necesar unei tranziţii:
1. În noaptea de 3/4 martie 2001, poliţistul timişorean
Saşa Disici a fost împuşcat într-un schimb de focuri cu
interlopi din Timişoara;
2. În noaptea de 20/21 iulie 2017, poliţistul Sorin
Vezeteu a fost ucis cu 40 de lovituri de cuţit în timp ce efectua
serviciu la postul TF al Gării Burdujeni;
3. 5 decembrie 2017, un lucrător din cadrul Serviciului
pentru Acţiuni Speciale din Suceava, Ciprian Sfichi, a fost lovit
în cap cu sabia de către un suspect, pe timpul efectuării unei
percheziţii;
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4. 2 iunie 2019, poliţistul Cristian Amariei a fost
împuşcat în timp ce încerca să prindă un suspect.
Am ales doar câteva exemple, cu impact media
deosebit, atât în plan naţional, cât şi internaţional, dar există
alte sute şi mii înfăptuite cu arme albe, de foc sau în incidente
rutiere. Ele prezintă similarităţi, dar şi diferenţe, ceea ce arată
că războiul cu criminalitatea este asimetric şi complet
neconvenţional, cu import al modurilor de operare, ce apar pe
neaşteptate şi sunt comise de „vecinul de lângă noi”, cu faţă
umană, dar cu intenţii criminale.
Condiţiile prezentei realităţi necesită o nouă abordare a
ceea ce înseamnă pregătirea continuă a lucrătorilor din
Sistemul Naţional de Ordine Publică. Sistemul de pregătire
poliţienesc trebuie îmbunătăţit şi modificat constant în funcţie,
nu numai de realităţile actuale, dar şi de tendinţele ce se
prefigurează la orizont.
Lucrarea nu are rolul de a menaja. Nu ascunde gunoiul
sub preş, ci îşi asumă responsabilităţi. Asumarea
responsabilităţilor vine împreună cu luarea deciziilor, ceea ce
ne aduce în partea de leadership… dar va fi subiectul unei alte
întâlniri. Revenind la lucrarea de faţă, apreciez că este corect
faţă de voi, cititorii, să ştiţi, de la început, că poate fi aruncată
la coş de dinainte de a fi citită, dar dacă vă hotărâţi să o citiţi,
trebuie să o şi înţelegeţi. Asta necesită timp, răbdare,
practicare, asumarea eşecurilor, lupta cu voi înşivă pentru
ieşirea din zona de confort, dar veţi fi şi… CÂŞTIGĂTORII.
Materialul poate fi folosit atât de instructorii de tactică
din şcolile de formare/perfecţionare ori de cei ce
conduc/coordonează/desfăşoară activităţile de pregătire
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continuă în unităţi şi subunităţi, cât şi de către orice poliţist sau
aspirant la această profesie.
Având în vedere frecvenţa şi riscurile existente la
agresiunile cu arme albe, în special, dar şi cu cele de foc,
prezenta lucrare oferă câteva direcţii de acţiune a modului în
care poliţistul trebuie să abordeze acest tip de agresivitate şi
care sunt limitele în care legitima apărare funcţionează în
situaţiile date. Abordarea se face din punctul de vedere al
practicianului-instructor şi nu al profesorului din şcolile de
poliţie. Profesorul şi instructorul pot veni împreună, în
atingerea obiectivului şi să se completeze, neexistând reţeta
perfectă. Indiferent cât ne-am dori să credem că ştim adevărul
absolut, întotdeauna e loc de mai bine. Vă provoc să mă
combateţi, aşa cum şi eu v-am oferit informaţii incomplete, cu
scopul de a naşte întrebări şi de a vă provoca. Las discuţia
deschisă…
1. Tactica abordării unui subiect înarmat cu cuţit
sau altă armă albă
 Principii generale şi reguli de aur:
o 1. Siguranţa poliţistului şi a oamenilor din jur.
o 2. Înlăturarea pericolului iminent – legitima apărare.
 Mod de acţiune: evaluarea situaţiei/decizia/solicitarea
sprijinului/evacuarea altor persoane şi izolarea suspectului/
poziţionarea echipei faţă de suspect/verbalizarea-mesajul
transmis/controlul suspectului/comenzile transmise/limbajul
verbal, nonverbal şi paraverbal/atitudinea/rolul partenerilor de
echipă/cooperarea în cadrul echipei/semne şi semnale/
apropierea de suspect/siguranţa poliţistului/folosirea mijloacelor
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şi a armamentului din dotare/imobilizare/încătuşare/control
corporal sumar/conducerea la sediu/aplicarea măsurilor legale.
 Legitima
apărare/înlăturarea
pericolului
real/
imobilizarea suspectului şi tehnica de aplicare a cătuşelor/
acordarea primului ajutor, dacă este necesar.
 Noţiuni generale privind efectele asupra corpului
omenesc cauzate de tăierea sau împungerea cu cuţitul/alte arme
albe tăietoare sau înţepătoare.
Terminologie și explicații:
– Evaluarea situaţiei sau „citirea subiectului şi a
mediului”– dacă vrem să construim o casă nu vom începe fără
a ne face un plan privind resursa umană, logistică şi financiară,
avantaje, dezavantaje şi strategii de acţiune. Aşa este şi cu
acţiunile întreprinse de către poliţist, doar că mult mai atent. El
nu îşi pierde banii, casa sau timpul, ci libertatea sau viaţa sa ori
a celor aflaţi în nevoie. Astfel, poliţistul va evalua situaţia sub
următoarele aspecte:
o motivul opririi: existenţa asupra subiectului a unui obiect
periculos, implicare într-o altercaţie/furt (spargere)/
tâlhărie/violare de domiciliu/crimă (anteeveniment, flagrant sau
posteveniment);
o semnalmentele: date antropometrice/detalii privind
vestimentaţia/semne de agresiune (pe faţă/strânge din
pumni/are arme în mână sau asupra lui;
o tipul armei: cuţit, ciob de sticlă (gâtul sticlei), sabie,
şurubelniţă, seringi, bâtă, rangă, cheie franceză, mops etc.
Ţinem cont de faptul că o armă, la prima vedere, poate fi, de
fapt, un obiect de artizanat (sabia folosită în sporturi precum
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kendo, aikido, de panoplie sau colecţie, recuzită
cinematografică), dar şi instrumentele de muncă sau inofensive
(şurubelniţă, cutter, cuţite sau satâre de măcelar) care pot
deveni adevărate arme sau proiectile. Modul de abordare a
subiectului se va face în acord cu informaţiile existente,
motivul opririi, atitudinea subiectului etc.
o locul potrivit a face oprirea: în funcţie de motiv,
caracteristicile fizico-psihice ale suspectului, arme, număr şi
elementele din teren se alege şi locul opririi. Acesta trebuie să
ofere: protecţia poliţistului (poliţiştii să îl aibă sub
supraveghere constantă, să poată interpune obstacole între ei şi
suspect care să întârzie un eventual atac)/limitarea
posibilităţilor de scăpare/blocare (să îl oprească cu spatele la
zid) sau de rănire a altor persoane (izolarea perimetrului sau
alegerea de dinainte a locului de oprire);
o modul de acţiune ales: de regulă, este stabilit anterior
opririi, bazat pe reguli şi proceduri de lucru (cine face
comunicarea, cine monitorizează subiectul, poziția şi
poziţionarea, semne şi semnale etc.) sau este dezvoltat ca
urmare a experienţei şi lucrului în echipă de către aceiaşi
politişti la care a apărut empatia (cunoaşterea reciprocă în cele
mai mici detalii);
o gestionarea spaţiului: condiţiile existente ale mediul
înconjurător: este în câmp deschis/artere de circulaţie
publică/în locuinţă/în mulţime/noaptea sau iluminat
slab/condiţii atmosferice grele (ger, gheaţă, ploaie, soare
orbitor etc.);
o eventuala degenerare a situaţiei: deşi suspectul este
cooperant iniţial, nu pot fi anticipate toate reacţiile şi acesta
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poate avea izbucniri de violenţă ce trebuie anticipate şi
gestionate, trecându-se la un nivel superior de răspuns;
o modul de rezolvare: identificarea/dezarmarea/imobilizarea/
încătuşarea/folosirea armamentului/controlul corporal sumar/
controlul bagajelor/conducerea la secţie;
– decizia de a acţiona: se referă la acţiunile întreprinse
de poliţist după terminarea evaluării: există posibilitatea ca
poliţistul să nu intervină pe moment, să fie nevoie de o forţă
poliţienească mai mare sau mai bine înarmată/dotată, locul este
prea expus, doreşte să mai culeagă informaţii despre suspect
prin observare directă ori ia decizia de a interveni conform unei
strategii de acţiune stabilită cu partenerul sau celelalte echipe;
– solicitarea sprijinului – poliţistul intervine atunci când
este convins că şansele sunt de partea lui, altfel va fi o victimă.
Solicitarea se face, de regulă, înainte de începerea acţiunii
propriu-zise, întrucât, în dinamica evenimentelor, solicitarea
ajutorului nu se mai poate face, este prea târziu ori este chiar
momentul de neatenţie când va fi atacat;
– evacuarea altor persoane şi izolarea suspectului – nu
ne dorim ca în acţiune să fie implicate şi alte persoane, fiind
nevoie a ne împărţi atenţia între a proteja observatorii, a ne
proteja viaţa şi a aresta suspectul. Izolăm câmpul tactic şi ne
concentrăm forţele şi acţiunile asupra suspectului;
– poziţionarea echipei faţă de subiect, astfel încât
membrii acesteia să îşi asigure:
o maximum de siguranţă:
 distanţa de siguranţă faţă de subiect este aceea care îl obligă
pe subiect, în caz de atac, să facă mişcări complexe (un pas, cel
puţin) pentru a fi în distanța de lovire – 1,5-2 m (lovituri cu
părţi ale corpului); aceasta variază între 7-15 m sau mai mult în
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funcţie de armele folosite; chiar dacă subiectul se supune
iniţial, decizia lui se poate schimba oricând;
 echipa dispusă în faţa lui, dar cu distanţă între ei (atenţia
subiectului va fi împărţită);
 încadrarea de pe două direcţii, cu deschidere între 90 şi 180°
(asigură echipei vizualizarea subiectului din toate direcţiile,
posibilităţi de iniţiere a procedeelor din unghiul mort: lateral
sau spate, creşterea controlului asupra subiectului atunci când
nu îl poate vedea pe al doilea poliţist);
 armamentul sau echipamentele folosite de poliţist;
o să limiteze sau să blocheze căile de scăpare:
 subiect în mediu deschis, doi poliţişti acoperă două zone din
patru;
 subiect izolat la perete, doi poliţişti acoperă două zone din
trei;
 subiect izolat la colţ, doi poliţişti acoperă două zone din două;
 subiect izolat într-un loc redus ca dimensiune, poliţiştii vin
dintr-o singură direcţie, dar acoperă întregul câmp tactic (un
hol îngust);
o să poată observa cât mai multe detalii despre subiect:
 ce face cu mâinile: în buzunare/pe lângă corp/la spate (dacă
are posibilitate să iniţieze un atac şi să ne surprindă);
 ce are în mâini: telefon/armă albă/armă de foc/obiecte corp
delict etc.;
 ce are la centură, care să reprezinte un pericol pentru poliţişti;
o ce indicii pot fi identificate la o simplă privire:
 e murdar de var – avem date că a fost un furt prin spargerea
peretelui;
 e plin de sânge – căutăm pe cineva ce tocmai a comis o
crimă/implicat într-o altercaţie;
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 semne de zgârieturi pe faţă/mâini – a avut loc un incident
violent şi victima s-a apărat;
 are hainele rupte – căutăm pe cineva care a escaladat un gard
pentru a comite infracţiunea şi au fost găsite fragmente de
haine pe gard;
 murdar de bălegar – în cazul furtului unor animale/păsări etc.;
– comenzi:
o ţine suspectul în control prin folosirea comenzilor: spune-i
cine eşti, ce vrei de la el, asigură-l de sprijinul tău dacă
cooperează, spune-i ce i se poate întâmpla dacă nu se supune;
o NU te opri din comunicat. Dacă e nevoie, repetă aceleaşi
comenzi până obţii ce vrei;
o comunică cu sediul sau alte echipe prin staţia de emisierecepţie. De recomandat: un poliţist să comunice cu suspectul
şi celălalt prin staţie.
o fiţi pregătiţi să schimbaţi rolurile!
– limbajul verbal/nonverbal/paraverbal
o cuvintele fac parte din comunicare, dar felul în care
spunem ce vrem şi ce semnale transmite corpul nostru sunt mai
importante. Totul trebuie să spună că nu vom da înapoi, că nu
plecăm până nu rezolvăm situaţia şi că dominăm subiectul.
– Atitudinea – felul în care poliţistul se prezintă în faţa
subiectului ca:
o postura;
o limbajul: verbal/nonverbal/paraverbal;
o încrederea emanată: se obţine prin antrenament,
rezolvarea unor situaţii cu grad diferit de complexitate,
folosirea armamentului şi al echipamentului;
o trebuie să fie una pozitivă, să demonstreze că situaţia este
controlată, că se poate folosi, la nevoie, de o gamă foarte largă
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de instrumente procedurale dacă nu se conformează
solicitărilor lui, dar că este acolo şi pentru a-l ajuta să iasă cu
bine din situaţie;
– rolul partenerilor de echipă – reprezintă cunoaşterea
atribuţiilor fiecăruia, cunoaşterea pe sine şi a partenerului
(puncte slabe şi puncte tari):
o rolurile sunt interschimbabile şi această completare apare
la echipele sudate.
– cooperarea în cadrul echipei – reprezintă sincronizarea
membrilor echipei pe parcursul situaţiei şi acţionează în mod
unitar:
o unul comunică, celălalt observă;
o în cazul imobilizărilor, acţionează concomitent, unul
distrăgând atenţia şi celălalt iniţiind acţiunea;
o ambii folosesc variante de control al subiectului (nu de
genul: unul imobilizează şi celălalt stă pe telefon sau unul
scoate pistolul, iar celălalt îl ceartă pentru asta);
o completarea: dacă unul este prea afectat de situaţie, va fi
calmat de celălalt; dacă unul a intrat în panică, celălalt preia
iniţiativa etc.;
o unul comunică şi asigură cu arma, celălalt încătuşează,
având arma în toc.
– semne şi semnale – constă în totalitatea gesturilor
formale sau standardizate la nivel de instituţie (de tip
N.A.T.O.) ori informale, care au acelaşi înţeles pentru poliţiştii
din echipă:
o pot exista semne pentru anunţarea unei arme ascunse;
o pot exista semne pentru sincronizarea în cazul
imobilizării;
124

o semne referitoare la caracteristicile persoanelor,
imobilelor, armament, dispunere în teren etc.;
o alte semne stabilite în cadrul echipei.
– apropierea de subiect – se bazează pe următoarele
considerente:
o modul de acţiune stabilit în prealabil de către echipa de
poliţişti în funcţie de informaţiile existente sau „culese” prin
observare directă (cunoscut ca violent, deţinător de arme albe
sau de foc, supus în relaţia cu poliţistul sau fuge când vede
poliţia etc.); strategia de apropiere poate fi:
 deschisă către comunicarea cu subiectul: faţă în faţă,
distanţa de siguranţă, mâinile la vedere etc.;
 rezervată: distanţa de siguranţă mărită, mâinile pe
echipament (tonfă, pistol, lanternă);
 de atac – surprinderea suspectului folosind armamentul sau
echipamentele din dotare;
o direcţia aleasă pentru a se oferi siguranţă echipei – în caz
de degenerare a conflictului, poliţiştii să poată acţiona asupra
subiectului, să se poată retrage şi/sau să se adăpostească ori să
folosească echipamentul din dotare fără a se pune în pericol
unul pe altul ori alte persoane sau bunuri (la folosirea spray-ului
sau armamentului);
o blocarea sau limitarea căilor de scăpare – să nu poată
scăpa decât în direcţia în care se află deja poliţiştii. Pe cât
posibil, restul căilor sunt blocate de elementele din teren;
o postura:
 poziţia corpului şi deplasarea: paşi normali/fermi/poziţie
înaltă/îndreptată spre subiect/centrul de greutate spre în faţă
etc.
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 privirea:
 contact vizual;
 scanează corpul pentru a obţine informaţii: recunoaşterea
semnalmentelor/a existenţei eventualelor arme/semne de
agresiune;
 mâinile:
 aşezate la nivelul pieptului pentru a avea reacţie în caz de
atac sau în situaţia impusă de folosirea mijloacelor din dotare;
 deja existente pe mijloacele din dotare ori cu arma pregătită
de tragere;
 pregătite să dea comenzi: palma întinsă în faţă: „STAI”/
palmele deschise spre în sus: „DORESC COMUNICARE”/
degetul îndreptat spre subiect: „TU, FĂ …….!” etc.;
– siguranţa poliţistului – este un aspect de care depinde
succesul intervenţiei poliţistului, cu minimum de pierderi sau
poate deveni o tragedie. Este cunoscut faptul că poliţistul este
tot om, construit din carne şi oase, are şi el sentimente, temeri,
vicii, dar, în fapt, este produsul societăţii în care trăieşte. Toţi
ne dorim ca el să rezolve situaţiile ca în filme: să împuşte
răufăcătorii, să spargă mese şi pahare de capul infractorilor, să
se scuture de praf şi să plece cu iubita în lume. Realitatea e
puţin (complet) diferită. Poliţistul şi societatea află că poate fi
lovit, tăiat, împuşcat, se panichează, se blochează, e cu gândul
la ratele bancare sau la ce duce copiilor pe masă, că e
coruptibil, că e vanitos şi îşi doreşte recunoaşteri şi funcţii, că
e… OM. Surpriză! Da, e om! Este produsul societăţii din care
provine şi poate fi: bunicul/bunica, tatăl/mama, fratele/sora,
fiul/fiica, vărul/vara, vecinul/vecina, prietenul/prietena cuiva.
După creionarea acestui tablou, în care poliţistul este încadrat
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în societate, haideţi să îl vedem şi la locul acţiunii. Rolul lui
principal este acela de a salva vieţi sau bunuri şi de a repune
ordine în haosul creat. Principiul folosit în medicină, salvatorul
trebuie să fie, mai întâi, în siguranţă, se aplică şi în rândul
forţelor de ordine. Prioritate în aplicarea principiului siguranţei
trebuie să o aibă poliţistul. Ce vieţi ar mai putea salva un
poliţist mort? Niciuna. Apoi, prioritatea lui devine salvarea
vieţilor victimelor, prinderea răufăcătorului şi acordarea
primului ajutor. Ce riscuri implică munca celui din Sistemul
Naţional de Ordine şi Siguranţă Publică: să fie agresat, lovit,
muşcat, împuşcat, să alunece sau să se împiedice, să fie parte
într-un accident auto, să cadă de la înălţime, să fie sau să se
împuşte accidental, să se electrocuteze, să fie gazat ori
intoxicat, să fie supus la radiaţii, să fie imun la sânge sau
trupuri sfârtecate şi, nu în ultimul rând, să fie supus unui stres
posttraumatic sever ca urmare a tot ceea ce am enumerat mai
sus. Ţineţi cont că poliţistul, în dinamica evenimentelor,
trebuie să se raporteze la toţi aceşti factori pentru a fi în
siguranţă şi a atinge obiectivele muncii sale.
– folosirea mijloacelor şi a armamentului din dotare –
acesta este un capitol extrem de interesant şi important, pe care,
toată lumea îl tratează cu un mare dezinteres. Nu voi intra în
detalii, ci voi da numai câteva direcţii care ar trebui să dea de
gândit marilor comandanţi de arme, conducătorilor şcolilor de
iniţiere, formare şi specializare, instructorilor şi cursanţilor,
poliţistului şi şefului acestuia:
o instrumentele sunt utile atunci când le cunoşti şi
te-ai pregătit cu ele;
o cu cât eşti mai pregătit, cu atât ai mai multă încredere în
tine;
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o cu cât eşti mai pregătit şi ai mai multă încredere în tine,
cu atât mai multă siguranţă inspiri colegilor şi celor cu care
intri în contact;
o cu cât eşti mai pregătit, cu atât vei face mai puţine greşeli
în situaţii reale şi crede-mă, VEI FACE, poliţistule!
– imobilizarea – constă în totalitatea procedeelor de
luptă corp-la-corp pe care poliţistul le cunoaşte. Nu uitaţi că
loviturile cu pumnul, piciorul, cotul, genunchiul, capul sau
umărul fac parte din arsenalul care se numeşte: „procedee de
luptă corp-la-corp” şi nu tortură/abuz/purtare abuzivă. Poliţistul
nu este un expert în arte marţiale şi, chiar dacă ar fi, ce se
întâmplă în sala de sport şi ce se întâmplă în stradă sunt două
lucruri complet diferite, plus că bătaia doare, domnilor
procurori şi judecători, astfel că îmi permit să vă dau un sfat:
judecaţi un poliţist care s-a apărat, după ce vă luaţi două palme
de la un tatuat, pe stradă. Diferenţa o fac procedeele de
autoapărare DISPROPORŢIONATE sau folosirea acestora
când agresorul ESTE ÎNCĂTUŞAT (şi reprezintă răzbunare).
– încătuşarea – constă în modul de aplicare a cătuşelor şi
poziţiile în care se execută;
– controlul corporal sumar – are rolul de a identifica alte
arme sau bunuri ce fac obiectul unor infracţiuni;
– conducerea la sediu – presupune conducerea pedestră
sau auto cu luarea tuturor măsurilor de siguranţă;
– aplicarea măsurilor legale – se aplică la sediul
unităţilor de poliţie;
– exerciţii de rol
o situaţii reale întâmplate în trecut;
o situaţii ipotetice prin care se ilustrează aspectele teoretice
într-o expunere vizuală.
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2. Modul de acţiune asupra suspecţilor înarmaţi sau
care atacă cu arme de foc
 Principii generale:
1. La atacul cu arma se răspunde cu o forţă de foc mai
mare – orice atac cu arme de foc îi corespunde şi un risc
maxim asociat. Dacă la armă albă, cel mai expus este cel
asupra căruia este îndreptat atacul, în cazul armelor de foc, cei
expuşi sau loviţi de proiectile pot fi cu totul alte persoane, care
cad victimă unui schimb de focuri, în mod accidental. De
asemenea, în acest caz, distanţa de la care se poate aduce o
vătămare este mare şi foarte mare. Aceste aspecte dau greutate
principiului în care: „La atacul cu arma se răspunde cu o forţă
de foc mai mare” pentru că scopul celui din Sistemul Naţional
de Ordine şi Siguranţă Publică este ca, în condiţii maxime de
siguranţă, să oprească agresorul în a provoca victime, în timpul
cel mai scurt. Ca aceste deziderate să fie îndeplinite, la un
pistol cu glonţ nu este suficient un pistol cu proiectile de
cauciuc, la o armă AK47 care are o putere de foc foarte mare,
nu se acţionează cu pistoale sau pistoale-mitralieră de calibrul
9 mm, ci cel puţin o altă armă de calibrul 7,62 ori mai mare şi
mai multe guri de foc.
2. Respectă cele patru reguli de siguranţă ce privesc
disciplina armei.
 „Tratează orice armă ca fiind încărcată!”
 „Nu îndrepta arma asupra nimănui decât dacă vrei să
o foloseşti asupra lui!”
 „Nu introduce degetul în garda trăgaciului decât
atunci când ai luat decizia de a o folosi!”
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 „Fii conştient de ceea ce se află în spatele ţintei şi în
imediata apropiere!”
3. Foloseşte adăpostul – adăpostul este acel obiect care,
prin caracteristicile constructive, are capacitatea de a opri
proiectilele trase. Aceste caracteristici sunt diferite, în funcţie
de arma folosită: ceea ce poate opri un glonţ de 9x19mm nu
opreşte pe unul de 7,62x39mm (muniţia de AK47, care este o
armă comună în lume).
4. Prioritatea ta este neutralizarea pericolului – dacă
vei dori să salvezi victimele înaintea neutralizării pericolului,
vei afla pe pielea ta că vei deceda cu mult înainte ca agresorul
să termine de ucis. Dacă vrei să acorzi primul ajutor unui coleg
căzut lângă tine sau unei victime căreia îi ţâşneşte sângele din
gât, vei constata că vei fi următorul pe listă.
5. Fii pregătit să vezi sânge sau oameni morţi în jurul
tău ori să fii rănit tu însuţi – ţine de experienţa de viaţă şi de
cea profesională, de atitudine, de antrenament, de cunoaşterea
limitelor.
6. Nu se moare atât de uşor, deci... CONTINUĂ
LUPTA!
 Evaluarea situaţiei/comunicarea cu dispeceratul/
solicitarea sprijinului/adăpostirea/decizia acţiunii/evacuarea altor
persoane şi izolarea suspectului/verbalizarea-mesajul transmis/
controlul suspectului/comenzile transmise/atitudinea/rolul
partenerului de echipă/cooperarea în cadrul echipei/solicitarea
sprijinului/siguranţa poliţistului/friendly fire/folosirea mijloacelor şi
a armamentului din dotare/apropierea de suspect/imobilizarea/
încătuşarea/controlul corporal/acordarea primului ajutor medical/
conducerea la sediu/spital.
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 Zone de lovire şi efecte pentru: stopare/dezarmare/
incapacitare imediată.
 Pregătirea psihologică de dinaintea acţiunii/din
momentul acţiunii/de după acţiune.
*jocuri de rol şi speţe cu suspecţi înarmaţi cu arme
albe/de foc, care cooperează/nu cooperează/sunt agresivi
verbal/sunt violenţi fizic/deschid focul.
*executarea de şedinţe de tragere în poligon din diferite
poziţii pentru stopare/incapacitare/din adăpostit/cu ostatic/prin
folosirea mâinii slabe.
*atenţie sporită acordată disciplinei armei şi a regulilor
de mânuire al armamentului pe timpul desfăşurării exerciţiilor.
Terminologie şi explicaţii – voi prezenta doar
aspectele ce nu au fost deja clarificate ori nu sunt evidente:
– evacuarea altor persoane şi izolarea suspectului – se
realizează numai dacă numărul de poliţişti implicaţi, timpul şi
dinamica evenimentului permite; echipele suplimentare ce
sosesc ulterior vor delimita zona, inclusiv perimetrul de
siguranţă;
– verbalizarea – mesajul transmis – comunicarea cu
suspectul se face din primul până în ultimul moment, chiar şi
după neutralizarea lui;
– controlul suspectului – ţine de organizarea şi strategia
poliţiştilor de a-l izola, direcţiona, distrage pe agresor;
– comenzile transmise – simple, clare şi cu un ton care
să acopere zgomotul mediului;
– atitudinea – proactivă, de preluare a iniţiativei,
pozitivă, de empatie cu agresorul în sensul în care i se
comunică intenţia de a nu fi nimeni rănit, dar nici nu vor
permite acestuia să rănească;
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– friendly fire – este acel foc tras de un poliţist asupra
altuia, din greşeală, ca urmare a greşelilor de poziţionare sau
manevrare a armei;
– folosirea mijloacelor şi a armamentului din dotare – în
acest moment, pregătirea constantă a poliţistului îşi va spune
cuvântul. Gestionarea şi lucrul sub stres vor scoate la iveală
calităţile celor implicaţi; existenţa şi portul echipamentelor de
protecţie balistică (scut, vestă şi cască antiglonţ) pot reprezenta
un atu pentru forţele de ordine; angajarea focului cu maximum
de cartuşe, pentru că prin cunoaşterea balisticii terminale sau
de rană, veţi înţelege că nu poţi incapacita o persoană cu un
cartuş (aşa cum se vede în filme);
– apropierea de suspect – pe cât posibil, se va face prin
deplasarea din adăpost în adăpost;
– acordarea primului ajutor medical – acesta se acordă
poliţiştilor, victimelor sau agresorului, dar NUMAI după
neutralizarea pericolului. Poate fi acordat şi în timpul
evenimentului dacă salvatorii şi victimele sunt într-o zonă
protejată, iar viaţa nu le mai este pusă în pericol de către
agresor; Legea nr. 17/1996 privind uzul de armă, modificată şi
completată prin Legea nr. 180/2016 este documentul care
stipulează condiţiile şi obligaţiile celui ce a făcut uz de armă;
– conducerea la sediu/spital – pentru luarea măsurilor
legale/acordarea îngrijirilor medicale.
3. Legitima apărare
 Cunoaşterea noţiunii de infracţiune, a elementelor
constitutive ale acesteia şi a condiţiilor de aplicare sunt primul
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pas în pregătirea poliţistului. Toată lumea are senzaţia că le
ştie, dar, în fapt, sunt goluri mari umplute prin cutuma
organizaţională, dar care nu apără în înfăptuirea justiţiei.
 Cunoaşterea Legii nr. 17/1996 privind uzul de armă,
modificată şi completată prin Legea nr. 180/2016.
 Paşii obligatorii pentru existenţa legitimei apărări:
evaluare/exerciţii pe elementele constitutive ale infracţiunii;
rămânerea în limita legitimei apărări versus depăşirea limitei
legitimei apărări/exerciţii practice.
 Principii generale pe înţelesul tuturor:
1. Să nu loveşti tu primul. Nu înseamnă să aştepţi să fii
lovit, ci atacul să fie iminent.
2. Să arăţi şi să demonstrezi că nu vrei şi nu accepţi
conflictul. În acest secol al luminii şi tehnologiei, poliţistul
poate folosi modernismul în avantajul său. Camerele de
supraveghere, martorii sau înregistrările pe care le fac nu
trebuie să fie un impediment în aplicarea legii, ci un instrument
folosit pentru protecţia lui, în instanţă. Dar asta înseamnă să
cunoască legea, să o aplice în consecinţă, să aibă atitudine, să
îşi asume deciziile luate şi să fie bine pregătit. Dacă
înregistrările cu telefoanele mobile redau atât imaginile, cât şi
vocea, camerele de supraveghere nu redau decât imagini.
Ţinând cont de acest lucru, tragem concluzia că limbajul
nonverbal este important, nu numai la contactul cu subiectul,
dar şi pentru a demonstra, ulterior, legalitatea aplicării
măsurilor poliţieneşti. Revenind, sunt câteva detalii prin care
„să arăţi şi să demonstrezi că nu vrei şi nu accepţi conflictul”:
rosteşte cuvintele prin care să arăţi acest lucru, foloseşte un ton
ferm, dar care demonstrează intenţia de rezolvare paşnică a
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situaţiei, măreşte distanţa, deplasează-te spre înapoi sau/şi
lateral, fă gesturi specifice de oprire/avertizare (palma spre
subiect în poziţia „STOP”/îndreaptă degetul spre el), dacă
distanţa este sigură şi atacul nu este iminent, stai cu mâna
pregătită de a scoate arma sau a accesa mijloacele tehnice din
dotare, continuă să comunici cu subiectul până când intenţia de
atac este evidentă, ba chiar pe timpul şi după terminarea lui.
Este o măsură suplimentară pentru cercetările ulterioare, prin
care demonstrezi că nu ai vrut şi nu ai urmărit apariţia unor
consecinţe grave, ci ţi-au fost impuse de comportamentul
agresorului.
3. Apărarea să fie proporţională cu atacul. Haideţi să
clarificăm un aspect: dacă cineva vă atacă cu un cuţit, nu
înseamnă că voi vă duceţi acasă şi luaţi un cuţit, eventual cam
cu aceleaşi dimensiuni şi vă apăraţi. NU! Voi sunteţi cei ce
impun respectarea şi autoritatea legii, beneficiaţi de dotarea şi
pregătirea necesară. În „arsenalul” poliţistului, singurul
instrument care este capabil să fie proporțional cu un
cuţit/sabie/gât de sticlă este o armă de foc, indiferent că este
vorba de puşcă de vânătoare calibrul 12, pistol sau pistolmitralieră, acest principiu fiind dat de efectele pe care le
produce un obiect tăietor/înţepător şi de manevrabilitatea lui.
Ştiu că în şcolile de poliţie sunteţi învăţaţi procedee cu mâna
goală sau cu tonfa, pentru dezarmarea unui agresor cu armă
albă, dar… REVENIŢI LA REALITATE: venim cu flori la
mormântul vostru. Domnilor, care faceţi astfel de programe de
pregătire, vă spun: TRECEŢI ÎN STRADĂ!
4. Legătura de cauzalitate – cu referire la ştiinţele
juridice, între atac şi apărare ţinem cont de legătura dintre ele,
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raportându-ne la elementele legitimei apărări. Conform art. 19
alin. 2 din Codul Penal: „Este în legitimă apărare persoana care
săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac material, direct,
imediat şi injust, care pune în pericol persoana sa, a altuia,
drepturile acestora sau un interes general, dacă apărarea este
proporţională cu gravitatea atacului.”
5. Timpul acţiune-reacţiune – este logic şi matematic
demonstrat faptul că, la parametri identici, o acţiune este mai
rapidă decât o reacţie. Excepţie de la această regulă este când
parametrii se schimbă. De exemplu, subiectul loveşte un
poliţist. Cazul ideal e atunci când subiectul transmite semnale
şi poliţistul le citeşte şi le interpretează corect. Demonstraţie pe
matrice: ochii poliţistului sesizează mişcare-transmite
informaţia la creier – creierul procesează informaţia-alege
varianta de răspuns-transmite corpului cum şi cu ce să
reacţioneze – corpul face mişcarea de răspuns. Sunt cel puţin
6 activităţi neurofizice grosiere (fără a face referire la temeri,
experienţe nefaste, teama transmisă de colegi sau şefi etc.) pe
care poliţistul le face după ce subiectul le-a făcut deja.
REACŢIA NU SE VA TERMINA NICIODATĂ ÎNAINTEA
ACŢIUNII! Acesta este motivul pentru care poliţistul trebuie
să pună distanţă între el şi suspect, să interpună obstacole, să îi
ceară subiectului să păstreze distanţa, să arate mâinile, să se
deplaseze într-un anumit loc, să se întoarcă cu spatele, să se
aşeze în genunchi sau pe burtă etc. şi nu pentru a umili
persoane. Dacă poliţistul nu vede semnalele transmise sau
poliţistul nu le citeşte şi/sau interpretează corect, reacţia NU
EXISTĂ! VA FI MORT!
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Un exemplu despre ceea ce înseamnă timpul acţiunereacţiune în cazul unui atac cu cuţitul, realizat de către lucrători
ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale, la nivel
experimental-practic:
Condiţii
– Poligon de tragere – în aer liber;
– Iluminare – lumină naturală, cer parţial înnorat;
– Umiditate mare, fără ploaie;
– Temperatură – 7º Celsius;
– Aparat de măsură – Pocket Pro Timer II Competition
Electronic;
– Armament – pistol marca Glock calibrul 9 mm;
– Muniţie – cartuşe 9x19 mm;
– Ţinta – statică, cu diametrul de 23 cm (punctajul lui 9
şi 10 a ţintei piept nr. 4);
– Foc ochit;
– Distanţa până la ţintă – șapte metri;
– Holster/toc pistol – din polimer, fără pârghii de
retenţie sau barete de siguranţă;
– Obiectivul I – cu pistolul în toc/neîncărcat/scoatere/
încărcare/tragere 2 focuri;
– Obiectivul II – cu pistolul în toc/încărcat/scoatere/
tragere 2 focuri;
– Obiectivul III – cu pistolul în 45 grade/încărcat/tragere
5 focuri;
– Timp alocat – 1,5 secunde (timpul parcurs pentru
deplasarea a 7 metri, cu plecare de pe loc);
– Numărul de şedinţe/obiectiv – 5 repetări/obiectiv;
– Incidente – 0.
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Aspecte constatate
– Obiectivul I – cu pistolul în toc/neîncărcat/scoatere/
încărcare/tragere:
o La bip-ul timer-ului, se scoate arma, se încarcă, se
ocheşte şi se trag două focuri în ţintă. Timp mediu ≈ 2,00
secunde, trăgătorul a reuşit să tragă două focuri, în cercul-ţintăREZULTAT – POLIŢIST MORT!;
– Obiectivul II – cu pistolul în toc/încărcat/scoatere/
tragere două focuri:
o La bip-ul timer-ului, se scoate arma, se ocheşte şi se
trag două focuri în ţintă. Timp mediu ≈ 1,50 secunde, trăgătorul
a reuşit să tragă două focuri, în cercul-ţintă. REZULTAT –
POLIŢIST MORT!;
– Obiectivul III – cu pistolul în 45 grade/încărcat/tragere
5 focuri;
o La bip-ul timer-ului, se ridică arma, se ocheşte şi se
trag cinci focuri în ţintă. Timp mediu ≈ 1,50 secunde,
trăgătorul a reuşit să tragă cinci focuri, în cercul-ţintă.
REZULTAT – POLIŢISTUL ARE MARI ŞANSE DE A-ŞI
REVEDEA COPIII!
Concluzii
– Regula „21 Feet” („21 de picioare”, aproximativ 7
metri), acea regulă prin care se consideră zonă de siguranţă
împotriva unui atacator înarmat cu cuţit/sabie/gât de sticlă, este
relativă. Ai şanse ca în 1,5 secunde (adică timpul necesar
pentru parcurgerea distanţei de 7 metri) să neutralizezi
pericolul, doar dacă arma este scoasă, încărcată, poliţistul este
decis să o folosească şi are o pregătire superioară;
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– Dacă arma este într-un toc tactic, dar neîncărcată,
posibil cu siguranţă (şi nu fără, precum Glock-ul) timpul de
scoatere, ridicare a siguranţei, încărcare şi tragere s-ar putea să
fie de peste 2,5 secunde până la primul cartuş;
– Dacă arma este într-un toc clasic de poliţie română, cu
cureluşe, neîncărcată, cu siguranţă, timpul de scoatere, ridicare
a siguranţei, încărcare şi tragere s-ar putea să fie de peste 4
secunde până la primul cartuş (pistolul model 1974 calibrul
7,65, aşa-zisul pistol „Carpaţi”; în plus, va avea nevoie de
ambele mâini pentru aceste operaţiuni (ridicarea clapetei, la
tocul de tip plic, care este din ce în ce mai rar, dar încă există);
– Dacă luăm în considerare condiţiile de mediu posibile:
iluminare slabă, ger sau foarte cald, ploaie, teren accidentat sau
alunecos, obstacole în teren; factori ce ţin de agresor:
determinat, extrem de agresiv, constituţie fizică şi pregătire
bună; condiţii ale atacului: prin surprindere, în viteză; factori ce
ţin de poliţist: stresul situaţional, pregătire slabă, lipsă de
atitudine, echipament neajustat (centura este foarte slab prinsă,
tocul este acoperit de bluzon), necunoaşterea legislaţiei,
dezinteres faţă de meserie, teama de superiori…
POLIŢISTUL E MORT DE LA ANGAJARE, DOAR CĂ
NU ŞTIE!
RECOMANDĂRI PENTRU COMANDANŢI/
INSTRUCTORI/FORMATORI/CURSANŢI
– Încurajaţi-vă subordonaţii/cursanţii să greşească!
încurajaţi-i să vă provoace cu întrebări din cele mai ciudate!
– Formaţi poliţişti cu atitudine, demnitate şi
responsabili! Ei sunt cei care, atunci când nu vă veţi duce
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copilul de mână, vor opri răufăcătorul să îl răpească, să-l
violeze, să-l ucidă!
– Cei pe care îi consideraţi experţi pot fi mai slab
pregătiţi decât voi, aşa că, filtraţi informaţiile după logica
bunului-simţ şi spuneţi-vă punctul de vedere, în mod
argumentat!
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