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MALEABILITATEA MEMORIEI
ÎN CONTEXT PENAL
Subinspector de poliție Raluca TĂRBAȘAN
Direcția de Investigații Criminale
email: tarbasan_raluca@politia.local
Cunoașterea memoriei este la fel de
importantă pentru domeniul legal, așa
cum este cunoașterea biologiei pentru
medicină. (Brainerd, 2013)

Faptul că memoria umană nu funcționează ca un disc
care înregistrează și apoi redă informația la fel cum a stocat-o
este deja un aspect bine cunoscut și demonstrat științific.
Așadar, între procesul de stocare și cel de extragere a datelor
din memorie intervin anumite procese care nu doar modifică
informațiile, ci și introduc date noi care nu au fost stocate
inițial.
Aceste aspecte sunt deosebit de importante mai ales
într-un context penal în care miza este de regulă foarte mare.
Stabilirea stării de fapt a lucrurilor stă la baza întregului proces
penal, așadar o importanță deosebită o are discriminarea între
adevăr și minciună sau amintiri false și reale. Memoria
reprezintă bazinul cognitiv care găzduiește materialul necesar
pentru a susține orientarea într-o situație, astfel este important
de identificat și evitat procesele care contribuie la
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distorsionările memoriei. Se consideră că ceea ce este reamintit
este practic reconstruit folosind informațiile care au rămas în
memorie, așadar reactualizarea este un proces activ care este
influențat nu doar de factori din exterior, ci și de factori interni,
ce țin de individ. Motivul pentru care individul se angajează în
acest proces are un rol foarte important în ceea ce privește
„calitatea” amintirilor. De asemenea, persoana care solicită
amintirea poate influența, în mod voit sau nu, procesul de
reactualizare. În cadrul unui demers de natură penală, de cele
mai multe ori persoana care face acest lucru este anchetatorul
ce solicită diferiților subiecți procesuali anumite informații, în
vederea stabilirii adevărului. Astfel, este important ca această
persoană, care lucrează într-o speță, să cunoască în ce mod
poate deveni un agent de influență.
În acest sens, aducem în discuție conceptul de amintire
falsă, apariția acestui tip de eroare având o importanță
deosebită în orice speță. Este de notorietate Proiectul
Innocence, desfășurat din anul 1992 până în prezent, datorită
căruia aproximativ 230 de oameni condamnați pentru diverse
fapte de natură penală au fost exonerați pe baza probelor ADN
(Innocence Project, 2010 cit. în Howe și Knott, 2015). Aceste
persoane au fost condamnate inițial doar pe baza declarațiilor
martorilor oculari. Așadar, este evident faptul că reamintirea de
către un martor a diferitelor aspecte poate juca uneori un rol
primordial în ceea ce privește soarta unui om care este
suspectat pentru o anumită faptă. Amintirile false pot fi
implantate de către cineva sau pot apărea ca urmare la
expunerea involuntară la anumite informații. Efectul care se
creează este cel de informare eronată (eng. misinformation) și
constă într-o disfuncționalitate în activitatea memoriei ce apare
ca urmare a expunerii la informație denaturată. Altfel spus,
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după ce individul primește o informație falsă, acesta
încorporează această nouă informație în memoria sa fără să
facă distincția cu ceea ce și-a amintit inițial. Acest efect a fost
demonstrat și prin studii neuroimagistice. Au fost formulate
mai multe întrebări legate de acest fenomen:
Când apare acest efect, în ce situații?
Elementul care favorizează apariția acestui efect este
distanța mare de timp dintre eveniment (atunci când se creează
amintirea) și testare (atunci când individului i se cere să își
amintească evenimentul la care a fost expus). Astfel a fost
formulat Principiul de Detectare a Discrepanțelor (eng.
Discrepancy Detection Principle), care face referire la
abilitatea persoanei în cauză de a detecta discrepanțe între
informațiile stocate inițial și informațiile primite ulterior (și
care sunt false). De asemenea, se pare că o contribuție la
crearea amintirilor false o au și tehnicile prin care se modifică
starea mintală a persoanei, precum hipnoza. Folosirea acestei
tehnici în procesul penal1 a început să devină foarte
controversată, acuratețea amintirilor recuperate fiind
îndoielnică, tehnica fiind contestată în prezent și de cei care au
susținut-o inițial.
Pot fi oamenii avertizați asupra pericolului plantării
de informații false și astfel ei să devină mai rezistenți la
acest efect?
Studiile de specialitate au demonstrat faptul că atunci
când oamenii sunt avertizați că au fost expuși la informații
false, aceștia devin mai vigilenți într-o oarecare măsură, însă
modificarea este destul de mică, fiind aproape nesemnificativă.
Deși rezultatul acestor studii este contraintuitiv și neașteptat,
1

În România nu este permisă aplicarea acestei tehnici în procesul penal.
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acesta trage un semnal puternic de alarmă referitor la cât de
failibilă este memoria umană și la faptul că orice decizie în
procesul penal trebuie să se bazeze pe date coroborate.
Care sunt persoanele cele mai susceptibile la acest
efect?
Persoanele care fac parte din categoria celor vulnerabili
precum copiii, adolescenții, bătrânii. De asemenea,
probabilitatea apariției acestui efect este prezentă și la indivizii
care prin natura lor sunt mai empatici sau cei care acuză faptul
că au o memorie proastă sau că nu se pot concentra sau nu își
pot focaliza atenția. Este interesant de precizat faptul că acest
efect nu este specific uman, fiind identificat și la specii de
animale precum porumbei, gorile și șoareci, aspect care
evidențiază caracterul evoluționist al acestuia. Această
precizare susține declarația lui Stich (1990, cit. în Von Hippel,
Trivers, 2011), conform căreia selecția naturală nu este
interesată de adevăr, ci doar de succesul reproductiv și intră în
contradicție cu opinia altor autori care consideră că omul este
construit genetic ca să expună doar adevărul.
Informații precum: vârstă sau sex sunt, de regulă, ușor
de decelat încă de la prima interacțiune cu o persoană. Așadar,
anchetatorul trebuie să își adapteze discursul în funcție de
aceste variabile și trebuie să țină cont de particularitățile
fiecărei categorii cu care interacționează.
Ce se întâmplă cu amintirile originale?
Răspunsul la această întrebare nu poate fi clarificat,
existând două poziții în acest sens. În primul rând, se vorbește
despre faptul că informația falsă înlocuiește informația
adevărată, astfel încât aceasta din urmă nu mai este
recunoscută, altfel spus este uitată. Alți autori consideră că
informația falsă creează doar dificultăți de reactualizare a
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informației originale, întrucât informația falsă pe care o
primește este mai credibilă.
Fiecare dintre cele două poziții expuse mai sus au
repercusiuni foarte importante într-un cadru penal. Dacă
adoptăm prima variantă, cea a uitării definitive a informației
adevărate, asta înseamnă că atât persoana care își reamintește,
cât și anchetatorul nu vor mai avea niciodată acces la informația
adevărată, efect cu potențial devastator într-o cauză penală. Pe
de altă parte, poate ne-am simți puțin mai norocoși dacă
aderăm la cea de-a doua poziție, în care informația adevărată
este recuperabilă. Însă pentru a realiza acest lucru sunt necesare
anumite abilități și cunoștințe care pot fi dobândite atât prin
experiența de lucru, cât și prin programe de formare.
Acest lucru subliniază necesitatea cunoașterii
conceptului de misinformation, întrucât este mai ușor de evitat
apariția acestuia, față de contracararea efectelor acestui
fenomen.
Câtă informație falsă poate fi plantată în memoria
cuiva?
Este surprinzător faptul că pot fi plantate nu doar
diverse elemente ale unui eveniment, ci chiar evenimente
întregi, unele dintre ele nefiind plauzibile, precum răpirea de
către extratereștri. Altfel spus, o persoană poate considera că a
trăit un anumit eveniment, chiar dacă acest lucru nu s-a
întâmplat în realitate. Acest gen de întâmplări sunt cunoscute în
literatura de specialitate sub denumirea de amintiri false bogate
(eng. rich false memories). În cele mai multe studii privind
implantarea amintirilor false, participanții încep prin a nu-și
aminti nimic inițial și, apoi, fiind susținuți de familie în vederea
relatării, încep să descrie tot mai detaliat evenimente pe care nu
le-au trăit de fapt niciodată. Cea mai întâlnită procedură
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utilizată în acest gen de cercetări este cea denumită sugestiv
„pierdut în mall”, subiectului inoculându-i-se ideea că în
copilărie la un moment dat s-a pierdut de părinții săi în mall.
Pe lângă utilizarea familiei în vederea implantării
amintirilor false, amintim și tehnicile imageriei ghidate,
interpretarea sugestivă a viselor sau expunerea la fotografii
care sunt, de asemenea, considerate ca fiind mijloace de
implantare a amintirilor false. Dintre acestea, expunerea la
fotografii este o activitate des întâlnită în spețele penale, în
procesul de identificare a unui autor, dintr-o serie de fotografii.
Deși această metodă, îndelung folosită de anchetatori, are cu
siguranță meritele ei, este important de avut în vedere
posibilele vicieri care ar putea avea loc în acest proces.
Reiterăm, astfel, ideea coroborării de date în vederea
fundamentării unei decizii.
Un alt mod prin care pot fi sugerate detalii, astfel încât
individul să piardă urma informației reale este reprezentat de
paradigma DRM (Deese-Roediger-McDermott) cunoscută mai
ales în psihologia cognitivă. Metoda presupune desfășurarea
următoarelor activități: subiectului i se prezintă o listă de
cuvinte care aparțin aceleiași categorii semantice, iar apoi este
solicitat să le rețină. Ulterior, i se prezintă din nou lista de
cuvinte, în care este introdus și un cuvânt nou, asemănător
semantic cu cele din lista inițială, iar subiectul este solicitat din
nou să spună ce cuvinte s-au regăsit din lista inițială. Spre
exemplu, dacă un individ este expus la cuvintele zahăr, miere,
suc, tort, bomboane pe care trebuie să le rețină, la o a doua
aplicare, când în lista de cuvinte va fi introdus cuvântul dulce,
persoana va susține că acest cuvânt s-a regăsit și în lista
inițială. Acest tip de efect se regăsește și în spețele penale, în
care anchetatorul, din dorința de a frânge rezistența unui
suspect de a recunoaște o faptă, îl poate expune pe acesta, în
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mod involuntar sau voluntar, la diferite probe circumstanțiale
reale sau nu, pe care ulterior suspectul să le admită ca fiind
adevărate.
Ce factori contribuie la apariția amintirilor false?
Vorbim în primul rând de conceptul de familiaritate,
așadar, cu cât conținutul amintirii false este mai congruent cu
atitudinile și evaluările noastre preexistente, cu atât crește rata
de succes în ceea ce privește încorporarea unor evenimente
inexistente în memoria noastră. În unul dintre cele mai mari
studii, ca și lot de subiecți, privind amintirile false (N=5269),
participanții au fost expuși la diferite fotografii în care erau
prezentate personalități politice în diferite contexte. Dintre
acestea, 3 erau reale, iar 5 trucate, fiecare fotografie fiind
însoțită de o descriere a evenimentului ce a avut loc în fiecare
cadru. Rezultatele au demonstrat faptul că subiecții au
considerat ca fiind adevărate sau false scenariile care erau
congruente cu opțiunile politice pe care le preferau. Spre
exemplu, persoanele cu opțiuni politice liberale considerau ca
fiind adevărate evenimentele în care era prezentat un om politic
de orientare liberală care desfășura o activitate pe care
subiectul o agrea. Studiul a concluzionat faptul că
probabilitatea apariției de amintiri false crește odată cu nivelul
de „potrivire” dintre opinia unei persoane față de un individ și
comportamentul pe care acel individ îl manifestă într-o situație.
Altfel spus, oamenii pot încorpora în memoria lor amintiri false
cu referire la un eveniment în care cineva pe care îl agreează
are un comportament pe care acesta îl aprobă și viceversa.
În al doilea rând, este foarte importantă credibilitatea
sursei, adică a persoanei care vrea să influențeze. Cu cât sursa
este percepută ca fiind mai credibilă, cu atât individul devine
mai expus la sugestiile acesteia. Astfel de persoane se regăsesc
în rândul experților, al formatorilor de opinie, al persoanelor cu
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notorietate sau care reprezintă o autoritate. Alegerea unei
variante în detrimentul alteia are la bază un proces decizional,
în urma căruia individul încearcă să își mențină starea de bine.
Astfel, acesta va atribui greșit aspecte pozitive unor alegeri pe
care le-a făcut și aspecte negative unor alegeri pe care le-a
refuzat, încorporând totodată doar detaliile care îi susțin
opțiunea.
Alți factori care contribuie la apariția amintirilor false
fac referire la utilizarea unor tehnici cu un anumit potențial de
sugestibilitate, precum hipnoza, imageria ghidată sau anumite
tehnici de relaxare.
În continuare, vom aprofunda subiectul memoriei și
al sugestibilității în ceea ce privește 3 categorii de persoane
care sunt des întâlnite în practica judiciară: copiii,
persoanele care raportează un istoric de abuz sexual și
martorii oculari.
Copiii, ca martori oculari
Atât copiii de vârstă mică, cât și cei de vârstă mai mare
(adolescenții) sunt persoane influențabile, însă nivelul de
sugestibilitate este cel mai mare la copiii mai mici. Cele mai
multe spețe penale în care sunt implicați copii sunt reprezentate
de agresiunile sexuale, unde, de cele mai multe ori, nu pot fi
coroborate alte probe în afara declarației persoanei vătămate.
Așadar, modul în care copilul este audiat prezintă o importanță
deosebită în vederea obținerii unor informații acurate. Multă
vreme s-a considerat că un copil nu ar putea minți în legătură
cu un asemenea fapt, de aceea cele mai multe procese s-au
finalizat cu o condamnare.
Problema sugestibilității în cadrul unui interviu cu un
copil a început să apară în lumina reflectoarele odată cu
cazurile de la grădinița McMartin și Wee Care Nursery. Cazul
McMartin a fost primul de acest fel intens mediatizat și cu un
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ecou asupra societății civile. În 1983, în Statele Unite ale
Americii, 7 profesori, inclusiv directorul grădiniței, au fost
acuzați de abuz și ritualuri satanice comise asupra a sute de
copii pe o perioadă de peste 10 ani. Printre cele mai bizare
acuzații s-a numărat și răpirea copiilor și transportarea lor către
o fermă izolată, unde copiii au văzut animale torturate și au fost
angajați în relații de sex în grup. Singurele probe utilizate au
fost reprezentate de interviurile pe care asistenții sociali le-au
susținut cu copiii. Ancheta a început în 1983 și s-a terminat la
începutul anilor 1990, fiind unul dintre cele mai lungi și
costisitoare procese din istoria Californiei. Într-un final s-a
renunțat la acuzații.
În cazul Wee Care Nursery, o profesoară a fost acuzată
de abuzarea sexuală a 20 de copii preșcolari pe o perioadă de
aproximativ 7 luni. Ca și în cazul anterior, acuzarea s-a bazat
numai pe declarațiile copiilor, iar persoana în cauză a fost
inițial condamnată, iar apoi s-a renunțat din nou la acuzații.
Interviurile cu copiii au fost apoi transcrise și analizate de către
specialiști în studiul memoriei, iar concluzia a fost că, în
ambele cazuri, copiii au fost influențați prin modul de
intervievare. În urma acestor analize, au fost identificate 5
modalități de intervievare sugestivă:
1. Utilizarea întăririlor pozitive (lăudarea excesivă a
copilului) sau negative (criticarea sau dezaprobarea răspunsului
oferit de minor).
2. Repetarea întrebării – copilul va considera că
răspunsul anterior nu a fost bun, de aceea va oferi un alt
răspuns, despre care crede că este pe placul anchetatorului; în
acest sens este important de știut cum percepe minorul
autoritatea intervievatorului, întrucât cei care îl percep pe adult
ca având o autoritate mare vor fi și cei mai ușor de influențat.
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3. Informația oferită de alți martori, în special dacă sunt
de aceeași vârstă – apare fenomenul de conformare socială,
copilul adoptând aceeaşi poziție cu ceilalți, pentru a se încadra
într-un grup.
4. Specularea informației – copiii sunt invitați să își
imagineze diferite evenimente care ar fi putut să se întâmple
sau să își dea cu părerea dacă acele evenimente chiar au avut
loc. În aceste cazuri, copiii nu mai pot atribui corect sursa
informației, așadar consideră evenimentele ca fiind trăite în
realitate, cu toate că ulterior în cadrul unor alte interviuri li se
explică faptul că doar au fost solicitați să își imagineze și că
acele lucruri nu le-au trăit cu adevărat. În această categorie
intră și cerințele anchetatorului adresate copilului de a-și
imagina cum anumite obiecte ar putea fi folosite în cazul unui
abuz sau folosirea păpușilor anatomice pentru a descrie abuzul.
5. Introducerea de informații noi, cu caracter negativ,
violent, sexual, contradictoriu sau inconsistent cu declarațiile
anterioare ale minorului sau care se referă la fapte și idei
neobișnuite sau chiar extraordinare/bizare. Copiii au tendința să
încorporeze în memoria lor informația mai neobișnuită,
necunoscută lor.
Pentru a asigura calitatea informațiilor culese în urma
unui interviu cu un minor este necesară asigurarea unei
ambianțe în care copilul să se simtă securizat, de aceea trebuie
evitat stilul coercitiv. De asemenea, anchetatorul trebuie să aibă
în vedere faptul că are în fața sa o persoană cu un sistem
cognitiv și emoțional în dezvoltare, deci și particularitățile sale
necesită o atenție specială. Este de evitat o audiere prea lungă
sau la ore nepotrivite, întrucât acest lucru ar duce la oboseală,
iar sugestibilitatea ar crește odată cu timpul petrecut în cadrul
audierii.
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Un indicator al faptului că interviul a fost înalt
sugestibil face referire la numărul de cuvinte folosit de
anchetator, comparativ cu copilul. Sursa de informație fiind
copilul, este important ca acesta să fie lăsat să vorbească liber,
chiar dacă poate nu toată informația pe care o oferă este
relevantă. Rolul anchetatorului este de a încuraja verbalizarea
sau spargerea rezistenței copilului de a vorbi, prin diferite
metode care să implice cât mai puțină intervenție din partea sa.
Persoane care raportează un istoric de abuz sexual
Aceste persoane sunt, de regulă, adulți care acuză faptul
că au fost abuzați în copilărie. Acest gen de cazuri trebuie tratat
cu o atenție specială, din cauza a doi factori care ridică
posibilitatea ca aceste evenimente să fie fictive: perioada
îndelungată care a trecut de la momentul evenimentului și faptul
că acesta a avut loc în perioada copilăriei, când se poate
întâmpla ca granițele dintre real și imaginar să se întrepătrundă.
Se consideră că amintirile dinainte de 4-5 ani sunt reactualizate
cu greutate, fiind fragmentare și susceptibile de a fi contaminate.
De asemenea, amintirile autobiografice stabile, specifice
adulților, sunt rar întâlnite înainte de 9-10 ani, doar amintirile
distinctive și memorabile putând fi actualizate mai ușor.
Un timp îndelungat s-a considerat că amintirile reale
conțin multe detalii de natură perceptuală, spațială, temporală
etc., fiind evaluate în funcție de acești indicatori. Deși sunt
studii care susțin această teorie, aceste cazuri trebuie tratate cu
prudență. De cele mai multe ori, amintirile privind abuzurile
sexuale din copilărie sunt recuperate folosind tehnici precum
hipnoza sau imageria ghidată, care au un potențial de
sugestibilitate destul de mare. Se presupune că amintirile
nereale sunt o fuziune între informație falsă, adevărată,
imaginată și sugerată.
15

În cazul confruntării cu astfel de spețe, în care individul
raportează un istoric de abuz sexual, specialiștii din domeniu
recomandă utilizarea unei grile de evaluare pentru a stabili
acuratețea amintirilor:
a. Cum a apărut pentru prima dată amintirea? S-au
utilizat tehnici sugestive, precum hipnoza sau a apărut spontan?
b. Care este probabilitatea ca evenimentul să fie uitat?
A avut loc foarte devreme în copilărie, s-a repetat de puține
ori?
c. Există dovezi care susțin amintirea, precum
declarațiile altor oameni sau acte medicale ce datează din acea
perioadă?
Au fost identificate, de asemenea, și câteva criterii care
susțin o probabilitate crescută ca amintirea să fie fictivă sau
inventată, iar cazurile care îndeplinesc aceste criterii ar trebui
tratate cu scepticism.
– amintirea a fost recuperată prin tehnici de imagerie;
– evenimentul a avut loc în cadrul unor ritualuri
satanice;
– evenimentul a avut loc în perioada în care persoana
era sugar sau bebeluș și s-a perpetuat pe o perioadă lungă;
– nu sunt dovezi care să o susțină.
Pentru a arăta cât de maleabilă este memoria și ce
consecințe decurg din acest fapt, amintim cazul lui Paul
Ingram, care în 1989 a primit o condamnare de 20 de ani de
închisoare, după ce s-a declarat vinovat că a abuzat sexual de
cele două fiice ale sale, în cadrul unor ritualuri satanice. Cele
două surori au susținut că au fost abuzate ani la rând și că, cel
puțin 25 de sugari, unii născuți de ele, au fost sacrificați în
curtea din spate a locuinței lui Ingram. Poliția nu a reușit să
identifice rămășițe omenești sau alte elemente care să probeze
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aceste afirmații. De asemenea, examinarea medicală a celor
două fete nu a identificat semne de activitate sexuală intensă
sau sarcină la niciuna dintre ele. Cu toate acestea, Paul Ingram,
de profesie ofițer de poliție și un membru activ al bisericii
creștine, a declarat că fiicele sale nu ar putea minți și, dacă ele
declară acest lucru, înseamnă că așa s-a întâmplat și el pur și
simplu nu își amintește. În urma multiplelor audieri, interviuri
și ședințe de terapie în care i se solicita să vizualizeze atacurile,
Ingram a început să aibă flashback-uri legate de aceste
evenimente și a pledat în final vinovat. Ulterior, Ingram a fost
intervievat și de un psiholog social, care a concluzionat în
cadrul unui raport, faptul că lui Ingram i s-a sugerat/indus ideea
că evenimentul a avut loc în realitate, astfel acesta a ajuns să
creadă cu tărie că este vinovat de abuzarea fiicelor sale. Din
păcate, acest raport nu a ajuns niciodată în instanță, astfel că
Paul Ingram a primit o condamnare, fiind eliberat după ce și-a
terminat de executat pedeapsa în 2003.
Martorii oculari
Persoane extrem de importante în orice speță penală,
martorii sunt uneori singurii care pot aduce informații legate de
o faptă. Modul în care aceste informații sunt extrase din
memorie are un rol deosebit în vederea obținerii unor date cât
mai acurate. După cum am discutat și anterior despre Proiectul
Innocence, acesta este o dovadă clară a faptului că memoria
este susceptibilă la eroare, iar consecințele ce decurg din acest
fapt sunt, de cele mai multe ori, foarte grave.
Cu toate că există și martori care se arată nesiguri față
de cele ce declară, și exprimă probabilitatea în legătură cu
aspectele identificate, există și categoria martorilor care sunt
foarte siguri de ceea ce au văzut. Specialiștii din domeniu
recomandă tratarea cu mare prudență a acestor tip de martori,
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în sensul în care au fost destul de multe cazuri în care
persoanelor ce erau foarte încrezătoare în ceea ce au văzut, iar
amintirea părea vie, fiind bogată în detalii, li s-a demonstrat
ulterior că evenimentul, așa cum și l-au amintit ele, nu ar fi
putut să aibă loc, existând alte probe mai puternice care să
susțină o altă variantă. În cazul de față facem referire la
martorii de bună-credință care nu încearcă să inducă în eroare
organele judiciare. Percepția asupra unui eveniment este
modelată de factori personali, sociali, culturali și, având în
vedere faptul că amintirea este mediată la fel de nenumărați
factori, anchetatorii sunt puși de multe ori în situația în care
câți martori sunt, atâtea variante există. Deși situația este
totalmente indezirabilă, este important ca organele judiciare să
nu scoată din ecuație aceste declarații, ci, din contră, să încerce
să identifice informația reală, prin coroborarea cu alte date
obținute prin căi mai precise.
Anchetatorul trebuie să își mențină întotdeauna o
poziție neutră, în care să evite ceea ce se numește eroarea de
confirmare (eng. confirmationbias) caracterizată prin
favorizarea informației care susține o părere pe care persoana
deja și-a format-o și ignorarea probelor contrare. Din păcate,
acest tip de efect este des întâlnit în orice fel de speță,
corespunzând nevoii de sens, care este specific umană. Spre
exemplu, dacă un anchetator consideră că un anumit individ
este autor într-o faptă, datorită unei opinii inițiale pe care și-a
format-o despre acesta, atunci există o probabilitate mai mare
ca organul judiciar să interpreteze probele în favoarea acuzării
acestuia. Se întâmplă de multe ori ca anchetatorul să aibă
candidatul perfect la postul de suspect într-o faptă, însă acest
lucru trebuie să îl alarmeze asupra posibilității de a comite o
eroare de confirmare.
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Există o serie de procese care construiesc acest tip de
eroare, fiecare dintre acestea fiind circumscrise conceptului de
autodecepție. În continuare vom descrie aceste procese,
întrucât cunoașterea lor este importantă în vederea evitării
erorii de confirmare. Unii autori consideră că acestea sunt
similare celor folosite pentru decepționarea celorlalți.
a. Cantitatea de informație căutată – face referire la
conceptul denumit în engleză potential awareness, care
presupune faptul că individul va reține doar informația care îi
convine și care corespunde scopurilor sale, deși știe în același
timp că poate exista și informație care să fie opusă scopurilor
sale; din acest motiv, își va opri căutarea înainte de a găsi o
astfel de informație indezirabilă. O astfel de situație apare
atunci când o persoană își cumpără un lucru, iar apoi nu mai
caută să găsească o altă ofertă pentru că știe că poate găsi ceva
mai bun. Acest proces respectă principiul „Ce nu știu nu îmi
poate face rău”.
b. Căutarea selectivă – implică un proces activ în care
individul va căuta și selecta din toate informațiile pe care le
descoperă doar pe cele care corespund preferințelor sale. Spre
exemplu, o persoană căreia i se comunică faptul că s-a
descurcat foarte bine la un test de orientare spațială, va fi mai
disponibilă de a învăța mai multe despre această aptitudine a sa
(pe care nu credea că o are) comparativ cu cei cărora li s-a spus
că nu au avut rezultate bune, care vor evita subiectul. La fel va
proceda și persoana care are o părere negativă față de
persoanele de o etnie diferită față de a sa, reținând din mediu
doar informația care blamează această categorie socială.
c. Atenția selectivă – atunci când informația este deja
disponibilă, nefiind necesar ca individul să o caute în mod
activ, persoana își poate îndrepta atenția doar spre tipul de
informație care îi convine. Spre exemplu, dacă în cadrul unei
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conversații între prieteni, se discută despre efectele nocive ale
fumatului și ale consumului de alcool, individul fumător va
acorda atenție doar discuției referitoare la consumul de alcool.
d. Interpretarea greșită – atunci când persoana este
confruntată cu informație care contravine scopurilor sale, acesta
va manifesta scepticism, adică va evalua informația nedorită ca
fiind eronată sau puțin plauzibilă, desconsiderând astfel valoarea
ei. Spre exemplu, un individ care este de acord cu pedeapsa
capitală și căruia i se prezintă atât dovezi privind eficacitatea, cât
și ineficiența acestei pedepse, el va lua în considerare doar acele
dovezi care îi susțin părerea, considerând că celelalte nu au un
fundament științific sau că studiile întreprinse în această direcție
nu respectă anumite principii.
e. Amintirea greșită (eng. misremembering) –
comportamentul auto-deceptiv se manifestă prin faptul că
individul, deși reține și informația nedorită, atunci când trebuie
să reactualizeze această informație, acesta prezintă dificultăți
mari sau se află în imposibilitatea de a-și aminti ceva. Spre
exemplu, persoana care își amintește când a câștigat un meci,
dar nu își amintește prea multe detalii despre meciul pe care l-a
pierdut. Acest tip de eroare se bazează pe faptul că oamenii își
amintesc bine comportamentul lor care a condus către
consecințe favorabile, spre deosebire de comportamentul
indezirabil. Acest lucru nu se întâmplă atunci când persoana
trebuie să își amintească comportamentul altora.
f. Raționalizarea – chiar dacă un comportament
indezirabil este amintit bine, individul va evita să recunoască
greșeala prin atribuirea cauzei unor surse externe pe care el nu
le-a putut controla sau identificarea unor justificări plauzibile.
Spre exemplu, Vohs și Schooler (2007, cit. în Von Hippel și
Trivers, 2011) au demonstrat faptul că oamenii sunt mai
dispuși să înșele pe cineva când acestora li se spune că liberul
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arbitru este o iluzie și că puterea lor de decizie este limitată,
astfel ei raționalizând comportamentul lor de a înșela prin
plasarea responsabilității către surse exterioare (de exemplu,
contexte sau perioade care favorizează acest tip de
comportament, influența celorlalți etc.).
g. Convingerea pe sine că o minciună este adevărată –
este forma cea mai clasică de comportament auto-deceptiv. În
încercarea de a „scăpa” cu minciuna, persoana în cauză va
internaliza varianta falsă pe care o construiește, pentru a fi cât
mai credibil. Orice anchetator s-a confruntat, cu siguranță, cu
situația în care suspectul principal își susține cu tărie, de fiecare
dată, versiunea proprie a evenimentelor, deși există alte probe
mai obiective care susțin contrariul și care îl acuză. Deși i se
prezintă aceste probe, persoana continuă în demersul său de
a-și susține nevinovăția. Unii autori au demonstrat, prin
intermediul studiilor pe care le-au efectuat, faptul că o
minciună poate deveni adevăr inclusiv pentru cel care o spune,
dacă sunt respectate anumite condiții. Altfel spus, individul va
ajunge să își creadă propria minciună sau cel puțin unele
elemente constitutive ale acesteia.
h. Deprivarea de putere – atunci când individul simte
că pierde controlul și lucrurile încep să piardă direcția pe care
el o dorește, acesta va încerca diferite strategii pentru a căpăta
stabilitate, aspect deosebit de important pentru starea sa de
bine. Acest lucru explică apariția teoriilor conspirației și
credința oamenilor în entități care controlează lumea. Oamenii
au nevoie de explicații pentru fenomenele care îi înconjoară,
astfel că aceștia le vor căuta și le vor găsi cu siguranță pe cele
care corespund cel mai mult scopurilor lor și la care au acces
cel mai ușor. Spre exemplu, nivelul de religiozitate al unui
popor poate fi prevăzut în funcție de nivelul de insecuritate din
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acea țară (cât acces au la servicii, alimente, locuri de muncă
etc.), astfel că un nivel ridicat de insecuritate se va transpune
într-un nivel de religiozitate ridicat.
Concluzionând, subliniem încă o dată faptul că fiecare
individ manifestă comportamente în direcția îndeplinirii
scopurilor sale, conform motivației pe care o are, indiferent
dacă este în poziția de anchetator, suspect, martor sau persoană
vătămată. Așadar, nivelul de subiectivism fiind mare, atenția
profesioniștilor din domeniul legal trebuie îndreptată către
obiectivizarea oricărei activități pe care o desfășoară în sfera
penală. Este important ca principiile de drept să fie privite în
paralel cu principiile psihologiei, în vederea înfăptuirii justiției.
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REPUTAȚIA ORGANIZAȚIEI
ÎN TIMPUL CRIZEI COVID-19
Subcomisar de poliție Nicoleta DORU
ofițer de presă Departamentul pentru Situații de Urgență
e-mail: nicoleta.sogor@dsu.mai.gov.ro
 Ce este reputația și ce vrea ea, în era digitală
 Nicio criză, fără efecte asupra reputației instituției
 Comunicarea strategică, între manual și așteptare socială

REPERE. A venit acea vreme în care fiecare utilizator
de mesaj, fie că este emițător, fie că este receptor, trebuie să
stea strâmb și să gândească drept. Vorbesc despre aceste
vremuri în care criza sanitară generată de pandemia COVID-19
a dus la o reacție în lanț a tuturor celor implicați în modelarea
mesajului public în Social Media, astfel încât, indiferent de
autoritatea comunicatorului și a organizației care și-a asumat
mesajul în referință, comunitatea a reacționat: pozitiv sau
negativ, afectând iremediabil reputația emițătorului. Sună ca
„din cărți”, însă este extrem de relevant să înțelegem
dimensiunea întorsăturii pe care o ia istoria din toate mediile
sociale, tocmai pentru a anticipa care sunt pașii pe care ar
trebui să îi facă fiecare pentru a depăși sau – pardon – pentru a
ne transforma într-un mod echilibrat pe parcursul acestor crize
înghițite de noi și noi crize.
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Pot spune că acesta este și momentul în care mă gândesc
la concluziile atât de logice ale autorului meu preferat,
psihoterapeutul Irvin D. Yalom, care – de pildă – în cartea
„Psihoterapia existențială” nota pentru a marca secțiunea
„Decizia: strategie clinică și tehnici terapeutice”: „Capacitățile
decizionale ale multor pacienți sunt paralizate de teama de
consecințe. Ce se întâmplă dacă demisionez, dar nu pot găsi o
altă slujbă? Ce se întâmplă dacă, atunci când îmi las copiii
singuri, acestora li se întâmplă ceva? Ce se întâmplă dacă voi
consulta un alt doctor și pediatrul află? O analiză logică,
sistematică a posibilităților e un lucru util”, conchide autorul,
însă acesta apelează la o formă treptată și conștientă de trezire a
pacientului cu ajutorul psihoterapeutului. (Yalom, I.D., p. 385).
ISTORIC. În cazul de față, nici nu poate fi vorba
despre un „insight” operaționalizat, ci, mai degrabă, despre o
formă generalizată de pierdere de identitate, atât la nivel de
individ, cât și la nivel de grup social, o rătăcire a „obiectului
muncii” în fața unui neprevăzut numit chiar poetic: CORONA.
Extrapolând, putem să îl cităm pe Fombrum, care
propunea o definiție încă actuală: „identitatea influențează
comportamentul unei companii, modul în care ia decizii, cum se
comportă cu angajații săi, cum reacționează la crize (...) Astfel,
identitatea este coloana vertebrală a reputației”, ceea ce
demonstrează nevoia unui management solid în construirea
imaginii publice a unei organizații/instituții. (Fombrum, p. 111)
De altfel, în limbajul specific s-au strecurat numeroase
confuzii între termeni precum imagine publică, brand și
reputație organizațională. În cartea sa „Managementul
reputației în mediul on-line”, Diana-Maria Cismaru subliniază:
„Mai mult, supralicitarea termenului de brand în marketing a
dus la confuzia între reputație și brand sau la folosirea unor
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expresii precum „reputația brandului” (incorect, datorită
naturii simbolice a ambelor concepte): chiar dacă brandul este
inclus în reputație în sensul că produsele, serviciile și procesul
de branding fac parte din factorii constituenți ai reputației, nu
se confundă cu aceasta și nici nu o determină exclusiv”,
argumentații solide care subliniază linia extrem de fină dintre
termenii respectivi. (Cismaru, D.M., pag. 85). Și dacă este
vorba despre publicul Social Media, este tot mai evident că
orice formă de comunicare – în situația unei crize ca aceasta pe
care o traversăm – trebuie încadrată într-o strategie integrată
care să alimenteze nevoia receptorilor de a avea acces la
mesaje coerente, corecte și imediate, ceea ce în termeni de
specialitate numim mesaje SMART.
Această formă de comunicare este aplicabilă tuturor
organizațiilor, nu doar instituțiilor publice care activează în
domeniul situațiilor de urgență și care – dincolo de rolul lor de
buni și eficienți gestionari ai riscului – au importanta misiune de
a preveni și combate răspândirea infectării cu noul coronavirus
(COVID-19). Iată ce spunea și Cismaru, în „Managementul
reputației în mediul on-line”: „Importanța menținerii relației cu
publicurile a crescut exponențial, ceea ce a atras, în consecință,
revenirea relațiilor publice ca domeniu strategic al comunicării.
În prezent, comunicarea de marketing nu mai poate avea succes
decât dacă e susținută continuu de relații publice (de
comunicare neorientată direct către obiective de vânzare, cu
scopul de a construi și menține reputația și imaginea
organizației sau cu scopul de a menține relațiile cu
publicurile-cheie pentru organizație)” (Cismaru, D.M., p. 31).
În ceea ce privește „crizele reputaționale” din mediul
on-line este deja cunoscut că acestea persistă în timp și spațiu
și au recul multiplu asupra leaderului, a reprezentanților
organizației, dar mai ales asupra reputației instituției. Și
exemplele vin în fiecare minut din Social Media: sub protecția
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unor nume mai mult sau mai puțin reale, persoane cu profiluri
„îndoielnice”, receptorii mesajelor de interes public transmise
prin Media, reacționează violent cu apelative denigratoare de-a
valma: la adresa leaderului sau/și la adresa instituției.
Deseori, am văzut, în ultima vreme, mesaje de felul
următor: „nu dați doi bani pe populație”, „nu faceți nimic,
sunteți plătiți din banii noștri” etc. (Facebook). Potrivit
Chiciudean și David, din „Managementul comunicării în
situații de criză”, „criza poate fi înlăturată din profilurile
reputaţionale de actori publici doar dacă personajul respectiv
se bucură de notorietate şi vizibilitate, iar mass-media din
mediul real şi online alimentează profilul reputaţional cu noi şi
noi informaţii. Efectele programelor de reparare a reputaţiei
în cazul unor actori instituţionali pot fi extrem de pozitive în
cazul în care acţiunile de denigrare au încetat. În cazul unor
crize produse prin acţiuni intenţionate, se recomandă acţiunea
complementară în justiţie şi iniţierea unui program de refacere
a reputaţiei în mediul online prin comunicare.” (Chiciudean,
I., David, L., p. 241)
REALITĂȚI. Generația digitală din România este,
contrar așteptărilor, la nivelul publicurilor din străinătate și –
așa cum se constată de pe rețelele de socializare – concurează
cu o serie de comunități cu istoric în domeniu, ca mod de
însușire a jocurilor digitale și a tehnicilor de diseminare a fakenews. Curios, vorbim despre o generație digitală dependentă de
Social Media, dar nu și despre o generație avidă de informații.
Pare, mai degrabă, că avem în față un grup public captiv
într-un alt grup public, precum pescarul Iona în burta de pește,
din opera cu același nume a autorului român Marin Sorescu.
Generația digitală are o clasificare complexă, în funcție de
vârstă, sex, opinii, educație, mod de relaționare, frecvență a
mesajului.
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Practic, nu se poate vorbi despre un grup care poate fi
studiat, respectiv clasificat, tocmai fiindcă sunt atâtea criterii,
câți actori din spațiul mediatic.
În cazul crizei în referință, când deja s-a ajuns la un
număr de peste 1.500 de infectări și câteva zeci de morți pe zi,
publicurile nu mai reacționează pur strategic, criza nu mai este
controlată, indusă și dusă la rang de dezbatere
interinstituțională, acestea reacționează emoțional, iar emoția
este și vehiculul care generează crize și stabilește noi raporturi
între emițător și receptor.
Chiar dacă reputația emițătorului era până atunci pe un
trend pozitiv, uneori este destul o singură emoție care să
rostogolească un întreg val de crize: din sanitar, în social, din
comunicarea organizațională în Social Media și invers. Și, da.
Știm bine că mesajul în sine trebuie să genereze emoție, însă,
în această situație, dată fiind varietatea publicurilor și a
impactului pe care criza COVID-19 l-a avut asupra fiecăruia,
este important ca mesajul să fie asumat și – așa cum spuneam
anterior – să fie SMART.
Limbajul, canalul și momentul fac emoția, or, în speța
noastră, a vorbi cu toții, de-a valma, unui public nespecializat,
despre un virus cu manifestări nedefinite chiar și pentru
cercetătorii din domeniu, nu va duce decât la confuzii de felul
următor: „boala e coroana”, „virusul COVID-19” etc. Greșit:
boala, respectiv infecția cu noul tip de coronavirus (SARSCoV2) se numește COVID-19. Și, da, încă un DA pentru
comunicare în timp de criză, însă există situații când
comunicarea excesivă dăunează reputației organizației, iar
normalitatea nu mai este dată de emoția pozitivă, ci de aceea a
refuzului emoției negative și aceasta din urmă e văzută ca o
constantă a comunicării.
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ÎN CONCLUZIE. Mediul on-line are o calitatecapcană: rostogolește informația în tehnica „pată de ulei” sau,
și mai explicit, aceea a „bulgărelui de zăpadă”.
De aceea este relevant să înțelegem cum explică
Valkenburg și Pietrowski, în „Generația digitală și dependența
de media” (2018, p. 123), că „deși cercetătorii vorbesc adesea
despre violența din mass-media ca despre o entitate omogenă,
realitatea este că aceasta ia diferite forme. (...) Studiile au scos
la iveală faptul că există cinci trăsături contextuale ale
violenței din mass-media care încurajează probabilitatea
manifestării unui comportament agresiv”.
Dar nu este vorba, în referință, doar despre violență sau
despre capacitatea unora de a disemina mesaje, este vorba
despre generații care, vrem sau nu, devin tot mai digitale, mai
absente la emoție, care nu perturbă doar reputații, ci se perturbă
pe ele însele, prin capacitatea lor deformată de a prelua
informații aparent bine așezate în scheletul logic al
managementului comunicării.
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STUDIUL DE FOLLOW-UP A SATISFACȚIEI
BENEFICIARILOR CURSURILOR
FURNIZATE DE ISOP PENTRU
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I. CADRUL CONCEPTUAL AL STUDIULUI
Studiul de follow-up a satisfacției beneficiarilor
cursurilor furnizate de ISOP pentru anul de învățământ
2017-2018 s-a desfășurat în perioada ianuarie-decembrie 2019
și a avut ca scop realizarea unei evaluări a satisfacției
beneficiarilor care au urmat cursuri de formare la Institutul de
Studii pentru Ordine Publică. Evaluarea a vizat calitatea
programelor educaționale furnizate și s-a desfășurat prin
administrarea on-line, a unui chestionar, cu respectarea
confidențialității și anonimatului respondenților. Chestionarul
de culegere a datelor a fost postat pe pagina de Intranet a MAI
cu sprijinul Direcției Generale pentru Comunicații și
Tehnologia Informației și a cuprins itemi referitori la date
despre programul educațional, aprecierea formatorilor și
experților invitați la cursurile ISOP, precum și aspecte legate
de serviciile logistic-administrative.
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Au fost analizate cursurile a căror durată a fost de cel
puțin două săptămâni, și anume:
 Curs de inițiere în carieră;
 Curs de capacitate profesională;
 Curs de specializare – instructor arte marțiale;
 Curs de perfecționare – comunicare eficientă
folosind instrumente NLP;
 Curs de perfecționare – negociator în situații de criză
de ordine publică;
 Curs de perfecționare – formator;
 Curs de specializare – manager de proiect;
 Curs de specializare – asistent relații publice și
comunicare;
 Curs de specializare – analist de informații;
 Curs de inițiere – analist de informații;
 Curs de inițiere – asistent analist de informații;
 Curs de specializare – expert accesare fonduri
structurale și de coeziune europene;
 Curs monitori ONU – limba engleză;
 Curs EUPOL – limba engleză;
 Curs EUPOL – limba franceză.
Au fost analizate și interpretate un număr de 203
chestionare, reprezentând 50% din numărul celor care au urmat
cursurile, care fac obiectul studiului.
II. PREZENTAREA REZULTATELOR
În urma prelucrării statistice a datelor referitoare la
percepția globală a calității cursurilor, pe care personalul
MAI le-a urmat în cadrul Institutului de Studii pentru
Ordine Publică, se evidențiază faptul că peste 90% dintre
aceștia consideră că pregătirea, în ansamblu, a fost bună și
foarte bună (vezi Figura 1).
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Cum apreciați, global, calitatea cursului urmat?
6%
17%

Foarte bună
Bună
77%

Satisfăcătoare

Figura 1
Repartizarea
răspunsurilor
pentru fiecare curs
în parte:
DENUMIREA
CURSULUI
Curs de inițiere
Curs de capacitate
profesională
Curs de
specializare
instructor arte
marțiale
Curs de
perfecționare
comunicare
eficientă folosind
instrumente NLP
Curs de
perfecționare
negociator în
situații de criză de
ordine publică

CALITATEA CURSULUI URMAT
FOARTE
BUNĂ
17%

BUNĂ SATISFĂCĂTOARE
33%

50%

63%

31%

6%

100%

-

-

87%

13%

-

89%

10%

-
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Curs de
perfecționare
formator
Curs de
specializare
manager de proiect
Curs de
specializare
asistent relații
publice și
comunicare
Curs de
specializare analist
de informații
Curs de inițiere
analist de
informații
Curs de inițiere
asistent analist de
informații
Curs de
specializare expert
accesare fonduri
structurale și de
coeziune europene
Curs monitori
ONU limba
engleză
Curs EUPOL
limba engleză
Curs EUPOL
limba franceză

69%

17%

13%

84%

16%

-

94%

6%

-

80%

20%

-

92%

8%

-

100%

-

-

60%

40%

-

55%

45%

-

63%

32%

5%

100%

-

-

Tabelul 1 – Calitatea globală a cursului urmat
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Rezultatele, în ceea ce privește analiza globală a calității
cursurilor, sunt confirmate și de așteptările pe care cursanții
le-au avut, referitor la cunoștințele asimilate și abilitățile
formate/dezvoltate, în urma absolvirii programelor de
pregătire, dar și de faptul că acestea au contribuit la dezvoltarea
competențelor profesionale (vezi Figura 2).

43%
În mare măsură

42%

49%
În foarte mare măsură

49%

30%

40%

50%

Figura 2
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Așteptările dvs. au
fost confirmate de
cunoștințele
asimilate și de
abilitățile
formate/dezvoltate?

Analiza detaliată pe fiecare curs se prezintă astfel:
Așteptările dvs. au fost confirmate de cunoștințele asimilate și abilitățile
formate/dezvoltate?

Curs EUPOL limba franceză

50%

Curs EUPOL limba engleză

47%

Curs monitori ONU limba engleză

42%

22%

Curs de specializare expert accesare…

60%

50%

Curs de inițiere analist de informații

40%

Curs de specializare asistent relații…

40%

17%

Curs de perfecționare negociator în…

20%
29%

67%

17%

52%

39%

4%

55%

44%

2%

Curs de perfecționare comunicare …

63%

Curs de specializare instructor arte…

38%

78%
38%

Curs de inițiere
În foarte mare măsură

42%

71%

Curs de perfecționare formator

Curs de capacitate profesională

50%

58%

Curs de specializare analist de informații

11%

78%

40%

Curs de inițiere asistent analist de…

Curs de specializare manager de proiect

50%

42%
În mare măsură

Figura 3
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22%
44%

19%
33%

Într-o oarecare măsură

Apreciați că programul educațional urmat a contribuit la
dezvoltarea competențelor profesionale?

Curs EUPOL limba franceză

100%

Curs EUPOL limba engleză

42%

Curs monitori ONU limba…

22%

Curs de specializare expert…

44%

40%

Curs de inițiere asistent analist…

40%

20%
50%

58%

42%

20%

60%

Curs de specializare asistent…

5%
33%

50%

Curs de inițiere analist de…
Curs de specializare analist de…

42%

20%

65%

Curs de specializare manager…

35%
100%

Curs de perfecționare formator

39%

Curs de perfecționare…

52%
65%

9%
33%

2%

Curs de perfecționare…

75%

13% 13%

Curs de specializare instructor…

78%

22%

Curs de capacitate profesională
Curs de inițiere

38%
8%

În foarte mare măsură

33%
În mare măsură

Figura 4
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50%

6%

58%
Într-o oarecare măsură

Confirmând rezultatele anterioare, în urma prelucrărilor
statistice, constatăm că informațiile primite și cunoștințele
dobândite la încheierea programelor educaționale au contribuit
atât la buna desfășurare a activităților specifice unităților din
care fac parte cursanții, cât și la dezvoltarea personală a
acestora (vezi Figura 5).
60%
50%
40%
30%

20%
10%

53%
45%

Considerați că participarea
la curs a contribuit la
dezvoltarea personală?
(individuală)

36%
33%
19%
9%

Considerați că participarea
la curs a corespuns
nevoilor unității din care
faceți parte?

0%
în foarte În mare Într-o
mare măsură oarecare
măsură
măsură

Figura 5
Întrebați dacă au avut ocazia să aplice în activitatea
profesională cunoștințele/competențele obținute în cadrul
cursului, peste 80% dintre participanții la studiu au răspuns
afirmativ. Dintre cei care au proiectat răspunsuri de factură
negativă, motivul lor este legat de alte aspecte decât cele
privind activitatea de formare în cadrul Institutului. De
exemplu, absolvenții cursurilor de participare la misiuni
internaționale (monitori ONU, EUPOL) au precizat ca
principală cauză faptul că nu au desfășurat, până la acest
moment, nicio misiune internațională, unde să aibă
posibilitatea punerii în practică a cunoștințelor și deprinderilor
dobândite în urma parcurgerii programelor formative în acest
domeniu.
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Alți participanți la studiu, care au răspuns negativ, au
invocat aspecte ce țin de legislație „nu a fost pusă în practică
calitatea de negociator din cauza vidului legislativ”, de faptul
că „nu au fost cazuri sau solicitări de negociere în situații de
criză de ordine publică” în cazul absolvenților cursurilor de
negociator în situații de criză de ordine publică, iar pentru
absolvenții cursurilor ce vizează accesarea de fonduri
europene, principalele cauze au fost legate de faptul că: „nu au
fost solicitări de elaborare a proiectelor de atragere a
fondurilor europene nerambursabile”.
Pentru a identifica cum a contribuit asimilarea
cunoștințelor teoretice și a aplicațiilor practice, a fost necesară
o analiză detaliată în acest sens. Astfel, în urma prelucrărilor
statistice, a rezultat faptul că pentru majoritatea participanților
la studiu, atât aplicațiile practice, cât și cunoștințele teoretice
acumulate pe parcursul stagiului de pregătire, le-au fost de un
real ajutor în desfășurarea activităților specifice unității din
care fac parte, la elaborarea documentelor, la desfășurarea
activităților practice sau chiar la realizarea tuturor sarcinilor
specifice domeniului de activitate (Vezi Tabelul 2)
Cunoștințele teoretice și aplicațiile practice au
contribuit:
La desfășurarea activităților practice specifice
locului de muncă
La elaborarea documentelor specifice locului de
muncă
La realizarea tuturor sarcinilor specifice locului
de muncă
Nu au contribuit deloc la îndeplinirea sarcinilor
specifice locului de muncă
Tabelul 2
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Frecvența
alegerilor
165
98
92
20

Un alt aspect de interes al studiului a fost și cel legat de
durata cursurilor în raport cu informațiile primite. În urma
analizei a rezultat faptul că peste 70% dintre respondenți au
considerat perioada stagiului de formare ca fiind în acord cu
volumul de informații transmise (Vezi Figura 6).
Cum apreciați, în ansamblu, durata cursului raportată la
informațiile primite?
19%

5%

Prea scurtă
Suficientă
Prea lungă
76%

Figura 6
Referitor la cât de mulțumiți au fost cursanții de
calitatea suportului de curs, a modului în care obiectivele
prezentate la începutul fiecărui curs au fost atinse, precum și de
informațiile teoretice și aplicațiile practice pe durata cursului,
rezultatele acestei analize vin în susținerea calificativelor/
aprecierilor „foarte bune” identificate până în acest moment al
studiului (Vezi Figura 7).
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În ce măsură ați fost mulțumit de următoarele aspecte ale cursului
urmat?
Aplicațiile practice au fost
adaptate situației reale de la locul
de muncă
Informațiile teoretice au fost
susținute de aplicații practice
Obiectivele acestuia au fost
atinse în totalitate, așa cum au
fost prezentate la începutul…
Calitatea suportului de curs/a
materialelor oferite

12%

6%

34%

49%

32%

Într-o oarecare măsură
60%

În mare măsură
În foarte mare măsură

5%

39%

6%

56%

43%
49%

Figura 7
Fiind întrebați dacă ar dori să mai participe la cursuri
în instituția noastră peste 97% dintre aceștia au opinat în
favoarea acestui lucru. Aceeași situație o regăsim și în ceea ce
privește aspectul legat de recomandarea, către alți colegi, de a
urma cursurile instituției noastre (Vezi Figura 8).
98%

99%
Ați dori să mai participați
la cursuri în instituția
noastră?

100%
50%
2% 1%

0%
DA

NU

Figura 8
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Ați recomanda acest
curs și altor colegi de
serviciu?

Paralela între o experiență plăcută, utilă, pe durata
întregului program de formare, așa cum au simțit-o cursanții și
o experiență negativă vine, de asemenea, în susținerea
rezultatelor obținute până în acest punct al studiului. Legat de
acest aspect au fost supuse analizei utilitatea programelor
formative, atât în plan profesional, cât și în plan personal,
experiența în ansamblu, trăită de cursanți pe toată durata
stagiilor de formare, modul în care au fost abordate de către
instructori/formatori temele prezentate, volumul de cunoștințe
asimilate de către cursanți, precum și modul în care
cunoștințele acumulate le-au permis acestora să-și dezvolte
anumite abilități (de relaționare interpersonală, de mediere, de
persuasiune etc.) (Vezi Tabelul 3).
Experiența în cadrul Institutului
Utilă
Plăcută
Curs antrenant
Abordare interactivă
Formare optimă
A adăugat valoare competențelor mele
O ocazie binevenită de îmbogățire a cunoștințelor
Activități variate, cu finalități clare
A favorizat dezvoltarea abilităților de relaționare
interpersonală
A stimulat dezvoltarea abilităților de mediere și
persuasiune

Frecvența
alegerilor
184
171
149
169
115
147
168
110
153
117
Frecvența
alegerilor

Inutilă
Neplăcută
Curs plictisitor
Abordare tradițională bazată pe expunere
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1
1
2

Formare incompletă
Nu a adăugat valoare competențelor mele
Nu mi-am îmbogățit cunoștințele
Activități monotone, fără finalități clare
Nu a favorizat dezvoltarea abilităților de relaționare
interpersonală
Nu a stimulat dezvoltarea abilităților de mediere și
persuasiune

4
1
2
2

Tabelul 3 – Termeni care descriu experiența în cadrul ISOP
Respondenții au avut posibilitatea de a descrie
experiența în cadrul ISOP, utilizând și alți termeni, care nu se
regăsesc în tabelul de mai sus, dar care merită a fi amintiți:
 Calitatea relațiilor formator-cursant, implicare, excelență;
 O provocare, dezvoltare personală și profesională, schimb
de experiență;
 Cel mai bun mod de a cunoaște și a împărtăși experiențe cu
colegi din toate structurile MAI;
 Inedită, interesantă, pe alocuri în afara zonei de confort
(ceea ce este un alt aspect pozitiv);
 Formatori profesioniști;
 Informații privind desfășurarea unor misiuni internaționale;
 Mediu profesionist, condiții bune de cazare;
 Gândire liberă;
 Dobândirea și înțelegerea conceptului de formator;
 Evoluție spre o nouă treaptă a conștiinței;
 Plus valoare într-o manieră interactivă și de calitate;
 O ocazie foarte bună de a relaționa;
 O experiență unică;
 Un colectiv extraordinar și formatori pe măsură;
 Un mediu cald, primitor, în care formatorul este atent la
fiecare cursant;
42

 A stimulat dezvoltarea personală în relaționarea cu
cetățenii, a îmbunătățit aplanarea conflictelor de orice gen
într-un timp scurt;
 Deschidere deosebită către cursanți și nevoile lor
educaționale;
 O abordare nouă foarte eficientă;
 Sentimentul că faci parte din echipă, ești susținut și apreciat
pentru munca și efortul depus.
Dacă până la acest punct al studiului au fost analizate
calitatea cursurilor din mai multe perspective, în continuare
vom analiza modul în care formatorii/instructorii din cadrul
ISOP, dar și experții invitați la cursurile care fac obiectul
studiului au reușit să transmită informațiile, conduita în relația
experți-formatori-cursanți, modul în care și-au dus la bun
sfârșit obiectivele cursurilor, dar și modul cum au relaționat cu
participanții la stagiile de formare.
După cum se poate vedea în Figura 9, răspunsurile
participanților la studiu conduc către o evaluare pozitivă în
ceea ce privește formatorii/instructorii din cadrul ISOP. Putem
afirma despre aceștia, având în vedere opiniile cursanților, că
sunt profesioniști și competenți, că sunt preocupați de eficiența
procesului de învățământ, că sunt receptivi în rezolvarea
propunerilor și problemelor personale ale cursanților, că
manifestă deschidere la nou, că dau dovadă de obiectivitate în
evaluarea cursanților și că își desfășoară activitățile într-o
manieră interactivă, îmbinând teoria cu practica.
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În ce măsură sunteți de acord cu următoarele enunțuri referitoare la
formatorii/instructorii din cadrul ISOP?
Desfășoară activitățile formative în manieră
interactivă

2%
3%

Respectă personalitatea cursanților
Dau dovadă de obiectivitate în evaluarea
cunoștințelor

5%

2%
3%
9%
3%
2%
9%
8%

Sunt conservatori, nu sunt receptivi la nou
Manifestă reticență la propunerile
cursanților
Sunt receptivi în rezolvarea problemelor
personale ale cursanților
Sunt formaliști și centrați pe aspectele de
fațadă ale activității

7%
6%

Sunt preocupați preponderent de eficiența
procesului de învățământ

3%

Dau dovadă de profesionalism/competență
în tot ceea ce fac

2%

Într-o oarecare măsură

În mare măsură

19%

71%

20%
21%

25%

71%
63%

57%

18%
22%
19%

71%
76%

În foarte mare măsură

Figura 9
Analiza detaliată în ceea ce privește percepțiile și
opiniile respondenților referitoare la modul în care experții,
invitați la cursurile ISOP, au reușit să transmită informațiile, să
se implice în procesul educațional, modul în care au relaționat
cu aceștia, precum și receptivitatea la nou sau la problemele
personale ale cursanților, indică, de asemenea, un aspect
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pozitiv. Cei mai mulți s-au arătat implicați, obiectivi,
preocupați în permanență de un proces educațional de calitate,
profesioniști și, nu în ultimul rând, deschiși la orice sugestie de
îmbunătățire a procesului educațional (Vezi Figura 10).
În ce măsură sunteți de acord cu următoarele enunțuri referitoare la
lectorii invitați din alte structuri?
6%

Desfășoară activitățile formative în
manieră interactivă

24%

6%

Respectă personalitatea cursanților

25%

5%

Dau dovadă de obiectivitate în evaluarea
cunoștințelor
Sunt conservatori, nu sunt receptivi la nou

4%
4%

Manifestă reticență la propunerile
cursanților

4%
2%

15%

Sunt formaliști și centrați pe aspectele de
fațadă ale activității

8%
8%

Sunt preocupați preponderent de eficiența
procesului de învățământ

8%

26%

58%

21%

4%

În mare măsură

Figura 10
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66%

14%

9%

Într-o oarecare măsură

68%

28%

Sunt receptivi în rezolvarea problemelor
personale ale cursanților

Dau dovadă de profesionalism/competență
în tot ceea ce fac

71%

33%
31%

58%
65%

În foarte mare măsură

Studiul de față și-a propus să investigheze, pe lângă
opiniile cursanților legate de calitatea cursurilor, interacțiunea
cu instructorii/formatorii din cadrul ISOP, experiența acestora
în cadrul Institutului, modul în care cunoștințele și deprinderile
dobândite, în urma parcurgerii stagiilor de formare, i-au ajutat
în activitatea profesională ori în dezvoltarea personală și
părerile despre serviciile logistic-administrative. În acest sens,
au fost supuse analizei condițiile de cazare, calitatea hranei,
posibilitățile de petrecere a timpului liber, condițiile din sala de
sport a instituției, pentru cei care au fost cazați în cadrul
Institutului, dar și dotarea cu echipamente tehnice a sălilor de
curs și spațiile destinate desfășurării acestora (Vezi Figura 11).
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În ce măsură ați fost mulțumit de următoarele aspecte?
1%
6%

spațiile destinate cursului (săli de
curs)

15%

4%
7%

dotarea cu echipamente tehnice a
sălilor de curs

39%
39%

18%

37%
35%

8%
12%
17%

condițiile din sala de sport a
instituției

8%
12%

posibilitățile de petrecere a
timpului liber

3%
5%

calitatea hranei

22%
28%
31%

30%
condițiile de cazare

19%
28%

0%

20%

Într-o
oarecare
măsură
În mare
măsură

33%
30%

21%

6%
9%

În foarte
mică
măsură
În mică
măsură

În foarte
mare
măsură

41%

37%

40%

60%

Figura 11
După cum se poate vedea în figura de mai sus, cursanții
au fost, de asemenea, mulțumiți și de condițiile logisticadministrative, în special de spațiile destinate cursurilor (săli de
curs), dotarea cu echipamente tehnice a acestora, calitatea
hranei, condițiile de cazare și condițiile din sala de sport a
instituției. Aspectul față de care cursanții s-au declarat oarecum
nemulțumiți este cel al modalităților de petrecere a timpului
liber. De altfel, despre acesta au fost făcute și recomandări în
secțiunea de răspunsuri libere: amenajarea unui spațiu destinat
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activităților de recreere în aer liber pe timp de vară, în special
pentru cei care sunt nevoiți să rămână în cadrul instituției și la
sfârșit de săptămână.
Tot în secțiunea răspunsuri libere, au mai fost făcute
următoarele recomandări, în vederea îmbunătățirii procesului
educațional sau cu referire la condițiile logistic-administrative:
 realizarea unor schimburi de experiență cu
formatorii din cadrul altor instituții de formare a MAI, în
scopul facilitării transferului de bune practici, realizarea unor
parteneriate cu instituții de formare ale unor țări cu expertiză
în pregătirea practic-aplicativă a polițiștilor, realizarea unor
ateliere de lucru, cu profesori din cadrul universitar, în scopul
îmbunătățirii nivelului de cunoaștere științifică;
 identificarea unor soluții pentru ca fiecare cursant
să lucreze la un calculator;
 organizarea de cursuri de dezvoltare personală și de
leadership pentru funcțiile de conducere cu participare
obligatorie pentru cei care ocupă în prezent astfel de funcții,
dar și pentru cei care vor să promoveze pe o funcție de
conducere;
 programe adaptate pentru situația operativă de
astăzi, nu de acum 10 ani;
 scurtarea cursurilor EUPOL și monitori ONU; 3
săptămâni sunt suficiente; tot legat de aceste cursuri, la
seminariile privind pregătirea de specialitate, ar trebui să se
vorbească mai mult despre probele ce se dau la UNSAAT,
aspecte concrete legate de modul de desfășurare a misiunilor;
 profesorii/formatorii trebuie selectați din rândul
polițiștilor cu experiență în structurile operative;
 procurarea de licențe pentru componentele GIS
necesare aplicațiilor practice;
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 verificarea de către persoanele abilitate (fără a
anunța în prealabil) a următoarelor aspecte legate de spațiile
de cazare: curățenie (nu se efectuează corespunzător), gunoiul
din locurile amenajate se ridică prea rar, nu se folosesc
materiale dezinfectante la grupurile sanitare, există
discriminări privind accesul la bazele sportive (de exemplu, la
terenul de tenis cu suprafața de zgură care este încuiat cu
lacăt, au acces doar anumite persoane);
 îmbunătățirea condițiilor de cazare, respectarea
programului celorlalți cursanți și o mai mare varietate de
mâncăruri;
 alocarea unor resurse suplimentare de cartușe
pentru a fi utilizate la ședințele de tragere;
 mai multă flexibilitate din partea conducerii pentru
rezolvarea unor absențe din motive obiective;
 implementarea de către instructori a unor metode
moderne de formare;
 cursurile pe fiecare specializare să se desfășoare cu
repetitivitate în vederea menținerii nivelului ridicat de
stăpânire a tehnicilor specifice;
 îmbunătățirea condițiilor de cazare și de hrană;
 mai multe ore de sport și jocuri sportive;
 dotarea fiecărui dormitor cu televizor și internet;
 sala destinată cursului adaptată la specificul
acestuia din punct de vedere tehnic;
 accesul la sala de sport a instituției și după-amiază;
 posibilitatea pentru cursanții care locuiesc în
București să servească masa la popota instituției;
 la cursurile care vizează dezvoltarea personală,
comunicarea, inteligența emoțională, perioada de desfășurare
ar trebui să fie mai mare;
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 în ceea ce privește cursul EUPOL este necesară
elaborarea unui curs de conducere în condiții speciale a
autovehiculelor de serviciu în raport cu situațiile din teatrele
de conflict; o altă recomandare este legată de elaborarea unui
curs care să contribuie la dezvoltarea abilităților și
îmbunătățirea cunoștințelor în ceea ce privește folosirea unor
arme de foc întâlnite în teatrele de conflict (AK-47,
PSL/Dragunov etc.), precum și recunoașterea tipurilor de
explozibili folosiți de forțele ostile;
 îmbunătățirea vizibilității acestor cursuri și
aducerea la cunoștință a cadrelor MAI despre beneficiile
acestora;
 dotarea spațiilor destinate cursurilor cu imprimantă
multifuncțională;
 programa de învățământ să cuprindă și cursuri
legate de Design Web, Administrare baze de date) destinate
angajaților MAI care administrează site-uri de Internet și
Intranet;
 modernizarea grupurilor sanitare;
 accesul în parcarea institutului și a cursanților din
București.
CONCLUZII
Studiul de față a vizat, în principal, curriculum formal
în aspectele referitoare la modul său de abordare, de
transmitere, precum și elemente ce țin de crearea unui cadru
optim de lucru. În acest fel, am vrut să fim siguri că
răspunsurile la itemii chestionarului acoperă o gamă largă de
subiecte conexe pregătirii desfășurate în ISOP.
Respondenții acestui studiu provin, peste 70% (72,91%),
din cadrul structurilor teritoriale. Această informație reprezintă
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un feedback extrem de util pentru Institut, întrucât, astfel avem
posibilitatea de a aprecia modul în care serviciile oferite de
ISOP au fost percepute, în mod real, în unitățile din țară.
Analiza datelor socio-demografice a evidențiat un
procent foarte mare (aproximativ 90%) de respondenți care au
între 26 și 45 de ani, adică exact perioada de vârstă cea mai
activă din punct de vedere social, cu responsabilități asumate,
fapt ce evidențiază nu doar deschiderea pe care au manifestat-o
în colaborare, ci, mai ales, accentuata veridicitate a
răspunsurilor. Din punctul de vedere al genului, bărbații au fost
aproximativ 70% dintre respondenți, ceea ce, în logica
psihologiei diferențiale, indică un grad mai mare de franchețe
în acordarea răspunsurilor, în sensul că acestea sunt mai
exacte, mai directe, mai tranșante, mai plauzibile.
Analizarea răspunsurilor privind calitatea cursurilor
urmate în ISOP evidențiază că aceasta a fost apreciată, în peste
90% dintre situații, ca fiind bună și foarte bună, cele mai
crescute procente întâlnindu-se la cursurile înalt specializate,
deci la cele la care motivația a fost foarte mare, fapt ușor de
înțeles având în vedere finalitatea de bază a pregătirii
(formarea unor profesioniști în domeniile specifice MAI).
Așteptările respondenților au fost confirmate de
cunoștințele asimilate și abilitățile formate, într-o mare și
foarte mare măsură, la aproximativ 90% dintre cursuri, fapt
reflectat în aprecierea programelor educaționale ca fiind
benefice dezvoltării profesionale.
Profesionalismul formatorilor/instructorilor, calitatea
cursurilor și utilitatea lor sunt doar câteva dintre motivele
enunțate și datorită cărora programele formative sunt
recomandate celor care doresc să își perfecționeze pregătirea
profesională, ceea ce reprezintă încă o reconfirmare a ISOP ca
pol de excelență în domeniul formării. Alte motive care vin să
susțină această afirmație sunt enumerate de respondenți:
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desfășurarea cursurilor în manieră interactivă, respectul acordat
fiecărui cursant, obiectivitate în evaluarea cunoștințelor,
competența demonstrată, preocuparea permanentă pentru
eficiența procesului de învățământ din cadrul Institutului.
Referitor la formatorii/instructorii și experții invitați din afara
ISOP, aceștia au fost descriși ca fiind profesioniști și competenți,
preocupați de eficiența procesului de învățământ, receptivi în
rezolvarea problemelor personale ale cursanților și la propunerile
acestora, manifestând deschidere la nou, dând dovadă de
obiectivitate în procesul de evaluare desfășurând activitățile
într-o manieră interactivă, îmbinând teoria cu practica.
Dovadă a faptului că multe dintre recomandările
cursanților ISOP au avut o mare importanță în deciziile privind
pregătirea, multe dintre răspunsurile din chestionar, care
privesc cursurile considerate necesare personalului, s-au
materializat în oferta educațională, cum ar fi, de pildă, cele care
abordează respectarea drepturilor omului, tematica inteligenței
emoționale, managementul conflictelor, manager de proiect
etc. Chiar și dezvoltarea personală a fost identificată nu doar
ca un curs necesar, ci și ca motiv pentru 91% dintre
respondenți să parcurgă unele forme de pregătire în cadrul
ISOP. Conștientizarea necesității pregătirii solide în domeniul
de competență, îmbinată în manieră armonioasă, funcțională,
cu un tip de personalitate stabil și performant au constituit
factori importanți în deciziile legate de parcurgerea unor
cursuri. Respondenții și-au ales să urmeze cursuri care să le
permită ulterior transpunerea abilităților dezvoltate în plan
profesional, în sensul obținerii performanțelor în domeniile
specifice de muncă. Astfel, pentru a confirma utilitatea
formelor de pregătire parcurse, peste 165 dintre respondenți
apreciază ca fiind foarte mare contribuția pe care a avut-o
formarea profesională desfășurată în ISOP în ceea ce privește
desfășurarea activităților practice specifice locului de muncă,
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iar 202 s-au referit la contribuția mare pe care aceste cursuri au
avut-o în modul de elaborare a documentelor și realizarea
sarcinilor specifice locului de muncă.
De aceea, putem afirma faptul că programele formative
sunt concepute astfel încât să contribuie la dezvoltarea
competențelor profesionale ale cursanților, calitatea globală a
cursurilor fiind apreciată de peste 90% dintre respondenți, care,
de asemenea, au apreciat și calitatea suportului de curs, modul
în care obiectivele prezentate la începutul fiecărui curs au fost
atinse, precum și informațiile teoretice și aplicațiile practice.
Ținând cont de aceste aspecte, majoritatea cursanților
și-ar dori să mai participe la cursuri organizate de instituția
noastră și chiar le-ar recomanda și colegilor. Aceștia au
precizat faptul că experiența pe care au trăit-o în cadrul
Institutului a fost una plăcută, utilă, a favorizat dezvoltarea
abilităților de relaționare interpersonală, a stimulat dezvoltarea
abilităților de mediere și persuasiune. Totodată, cursurile au
fost descrise ca fiind antrenante, cu o abordare interactivă și
formare optimă, adăugând valoare competențelor profesionale.
De asemenea, cursanții au fost mulțumiți și de spațiile
destinate cursului, de dotarea cu echipamente tehnice a
acestora, de calitatea hranei, de condițiile de cazare și de
condițiile din sala de sport a instituției. Aspectul față de care
cursanții s-au arătat oarecum nemulțumiți a fost acela al lipsei
unor modalități de petrecere a timpului liber, în special pentru
cursanții nevoiți să rămână la sfârșit de săptămână.
Toate aspectele reieșite din analiză indică faptul că
răspunsurile sunt rezultatele unor procese de analiză reală a
etapelor de pregătire parcurse. Totodată, ele au permis constituirea
unei imagini holistice a pregătirii desfășurate în Institutul de
Studii pentru Ordine Publică, în perioada supusă analizei.
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CUM SĂ MORI DE CÂT MAI PUȚINE ORI?!
Subcomisar de poliţie Emil COCU
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti
Serviciul Pentru Acţiuni Speciale/Şef Detaşament
email: cocu.emil@gmail.com
Paradox? „Cum să mori de cât mai puține ori?!”
Probabil că veți spune că am început să vorbesc în dodii. Și, în
mod normal, nu v-aș contrazice, dar în cazul de față sunt foarte
serios și cu facultățile mintale intacte. Sunt conștient că
moartea apare o singură dată în viața omului și este definitivă.
Dar oare, nu am trecut fiecare pe lângă moarte de foarte multe
ori, în momente din cele mai diferite și de neanticipat? Nu am
fost protagoniștii unui accident auto grav sau care putea să ne
fie fatal? Nu am fost la ștrand sau la mare și eram pe punctul de
a ne îneca ori chiar s-a întâmplat, dar salvatorii ne-au
resuscitat? Nu am umblat la o instalație electrică și voltajul
ne-a străbătut întregul corp? Nu ni s-a întâmplat ca în fața
noastră să cadă o fațadă de la un bloc sau alt material de
construcție ori un obiect casnic aruncat în timpul unui conflict
între soți? Nu am încercat să urcăm într-un copac sau într-o
clădire dezafectată și un pas greșit ne-a făcut să ne pierdem
echilibrul și să cădem în gol? Exemplele pot continua la
nesfârșit, dar cred că sunt suficiente pentru a proiecta imaginea
asociată subiectului de față și cred că observați că fac referire
la întâmplări violente și nu date de existența vreunei boli sau
bătrâneți.
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Din mostrele de mai sus, rezidă întrebarea supremă:
„Ce a făcut să fim încă în viață?” și să putem povesti copiilor și
nepoților pățaniile prin care am trecut, uimindu-ne cât de ușor
este să mori, dar în același timp, uitând să ne aducem
recunoștința față de viață. Unii se vor închina la zeități (sau le
vor descoperi în aceste momente), alții se vor considera
norocoși, alții vor gratifica oamenii care i-au salvat, alții nici
măcar nu vor încerca să descopere, încercând să uite acel
episod traumatizant de parcă nu ar fi existat.
Voi aborda acest subiect, al confruntării cu moartea din
două perspective: cea a omului și cea a polițistului, dar nu
înainte de a clarifica un aspect: vom vorbi despre moarte, nu ca
o situație fatidică a existenței umane, ci ca un pas înainte în
existența universală. Moartea trebuie acceptată sau mai bine vă
opriți din citit. Nu sunt rânduri pentru cei ce sunt luați cu
mașina din fața casei, duși la birou, întorși acasă și cu toate
cumpărăturile făcute, ci pentru acei care, simpla existență
zilnică sau specificul serviciului reprezintă o provocare.
Vorbind de moarte, să nu proiectăm o stare dramatică, o
atmosferă apăsătoare de tip „bacovian”, o dorință suicidală, ci
să manifestăm acea dorință ca, la momentul când va veni, să
avem cu ce ne mândri, să avem sentimentul datoriei împlinite
și al unei vieți plină de experiențe, experiența supremă fiind
aceea de a sta cu ochii deschiși în fața morții pentru a vedea
cum arată și cu ce ne va îmbia pentru a o urma.
Prima oară când am luat contact cu o astfel de situație, a
fost sub forma unui sfat dat la vârsta de 6-7 ani de către tatăl
meu: „Fiule, când vei fi mare și ieși la restaurant cu prietenii
tăi, iar ei încep să se certe, comandă-ți o bere. Da, comandă-ți o
bere. Bea o gură după care spune-le că te duci la toaletă, dar de
fapt, tu să pleci acasă!” (Nu am crezut că îl voi cita vreodată,
dar iată că a devenit persoana de tipul: „Simon says...!”) Nu pot
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spune că atunci am înțeles pe deplin, dar mi s-a părut interesant
și mi-a tras un semnal de alarmă. Peste ani, mi-a oferit și alte
exemple din experiența lui, dar mi-a și oferit explicația
referitoare la bere: bazat pe experiența lui, când prietenii de
pahar se ceartă, de cele mai multe ori cel ce vrea să îi împace va
cădea la mijloc și aceia care s-au certat se vor împăca, dar îl vor
găsi pe împăciuitor vinovat ori va începe o bătaie generală din
care riști să ieși, tot tu, cel mai nevinovat, șifonat.1
Peste ani, aceste experiențe s-au tot adunat, le-am
constatat prin propriile simțuri și experimentat pe propria piele
mergând prin cartierele rău famate ale orașului, prin diferite
orașe sau țări.
Revenind la subiectul nostru, vă voi prezenta aspecte pe
care mulți le-am trăit, dar pe care, poate, nu le-am
conștientizat, dar și strategii, plecând de la general spre
particular, de cum putem aborda anumite situații pentru a nu
deveni victime sau de a „muri de cât mai puține ori”.
Cine nu a traversat strada pe trecerea de pietoni,
marcată și semnalizată cu semafor și semaforul pe roșu? V-ați
simțit în siguranță? Dacă îmi spuneți că da, înseamnă că încă
vă trece strada, mama, de mână. Câți oameni nu ați văzut că au
fost loviți pe trecerile de pietoni sau chiar pe trotuar? Sau
există această posibilitate, ca tu să fii lovit de o mașină în timp
ce traversezi regulamentar? Eu cred că da. Și crezi că ai vreo
obligație, cel puțin morală, de a-ți lua toate măsurile de
prevenție ori poate că este suficient că este „verde” și atunci
poți să „meșterești” la telefon, să dai muzica la maxim în căști,
să vorbești cu colegul în timp ce privirea îți este îndreptată în
parte opusă traficului ori să fii pierdut în propriile-ți gânduri?
1

Nu știu dacă i-am urmat sfatul vreodată, dar a fost un declanșator a ceea ce
înseamnă rațiune.
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Iarăși, da. Dacă te aștepți ca toți să respecte regulile și să te
protejeze, faci o mare greșeală. Pe nimeni nu interesează
persoana ta, de aceea când cineva intervine și salvează o altă
persoană devine erou. Dar și pentru că indiferența față de
semeni este o trăsătură fundamentală a acestei societăți, a
acestor vremuri. Am ajuns să întoarcem capul în cealaltă parte,
pentru a avea o scuză de a nu fi acționat, de a nu fi luat
atitudine împotriva nedreptăților din jurul nostru, dar când ni se
întâmplă nouă, îi blamăm pe toți și ne victimizăm. Am spus că
ești obligat să îți iei măsurile de prevenție la trecerea străzii,
asta dacă ai respect pentru existența ta, dar și pentru a fi în
măsură să avertizezi sau să împiedici pe altul să cadă victimă.
Cum putem face asta? În primul rând, este vorba de
acel așa-zis „mindset”. Nu încerc să anglicizez limba română,
dar uneori un singur cuvânt înglobează toate elementele
noționale. În accepțiunea mea, mindset-ul este o stare psihică
pe care o are un individ, într-un anumit moment, raportat la un
anumit context, de conștientizare a propriei persoane și a
altora, dar și a mediului existent, cu scopul identificării unor
riscuri sau pericole ipotetice și creionarea unor soluții
preexistente. V-am spus că e destul de greu. De aceea vă voi
cere permisiunea de a folosi acest termen: mindset. Întruna din
primele lucrări scrise, vă aminteam despre: „Ce aș face
dacă...?” Exact despre asta este vorba. Când traversez strada
trebuie să fiu cu mintea acolo. De când mă poziționez pe
trotuar, trebuie să mă asigur că păstrez o distanță suficientă de
carosabil ca, intenționat (vezi cazul Magdalena Ștefan, de
împingere a unei fete în fața metroului bucureștean din stația
Dristor2) sau din greșeală (îmbulzeală, aglomerație etc.) să nu
2

Până la acest caz, credeam că se poate întâmpla numai în cărțile de
spionaj, dar așa cum este vorba: „Viața bate filmul.”
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fiu împins în fața mașinilor. Să verific dacă, din punct de
vedere legal, pot face manevra (sunt pe trecere de pietoni,
semaforul îmi permite), apoi să privesc în direcția din care vin
mașinile, fără a neglija total direcția opusă (poate intra o
mașină pe contrasens, se poate produce un accident și din
acesta să rezulte o proiectare a unuia dintre autovehicule sau
resturi de materiale către mine etc.). Chiar dacă toate benzile
sunt ocupate, trecerea se face încercând să identificăm dacă nu
cumva vreo mașină se pune în mișcare ori dacă vreo motocicletă,
scuter, bicicletă nu vine printre rânduri și mă lovește.
Concomitent trebuie să curgă întrebările: Ce aș face dacă sunt
împins de pe trotuar când trebuie să acord prioritate
mașinilor (stai în spatele altor pietoni sau la o distanță care
să îți permită evitarea ajungerii în zona periculoasă)? Ce aș
face dacă, stând prea aproape de calea de rulare, vine un
autobuz ce poate să mă lovească cu oglinda în cap? Ce aș
face dacă, pe una din benzile neocupate vine o mașină și trece
pe roșu? Ce aș face dacă, benzile fiind ocupate, vine o
motocicletă printre mașini și nu oprește? Ce aș face dacă...?
Observați câte întrebări preventive ne putem adresa?
Numai citind întrebările, conștientizăm la câte pericole putem
fi expuși pe timpul traversării străzii, nu mai vorbim de toate
celelalte pericole inerente vieții, dar și că există soluții, iar
mindset-ul este cel ce trebuie activat, antrenat și lăsat să își facă
treaba. Pentru a înțelege și mai bine conceptul și pericolele de
care suntem în permanență înconjurați, voi mai aduce în
discuție câteva exemple, relativ comune și la îndemâna oricui.
Cine nu a locuit sau nu a trecut printr-o zonă
rău famată? Grupuri de tineri formate din 3-20 indivizi, amețiți
de alcool sau sub influența substanțelor psihotrope care joacă
remy, table, poker sau alte jocuri de noroc, cu grămezi de bani
și băutură lângă ei, vorbesc tare, acostează sau fac glume pe
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seama tuturor celor care trec pe lângă ei. Vă sună cunoscut?
Dacă ești cunoscător al zonei, probabil că o vei evita, dar dacă
nu, atunci trebuie să iei măsuri imediate: poate te vei opri și te
vei întoarce, ocolind zona respectivă, poate doar vei traversa pe
partea cealaltă a străzii ori, dacă ești curajos vei merge direct
printre ei, asumându-ți orice ar putea să se întâmple. Primele
variante sunt cele mai simple și mai la îndemână, dar viața ne
poate arunca în mijlocul problemei, exact ca în ultima variantă.
Ce putem face? Este bine să avem o poveste? Ne putem
transforma niște potențiali dușmani în prieteni? Haideți să
vedem! În primul rând, suntem capabili să identificăm
ostilitatea? Sper că da, pentru binele nostru (dacă nu știm cum
anume, într-un articol viitor, voi face câteva clarificări).
Plecând de la premisa că știm și nu am identificat semnele,
mergem mai departe și totul se termină frumos. Dacă le
identificăm, putem merge mai departe și să sperăm că au
atenția îndreptată spre altceva, dar nu fără a ne lua măsuri de
protecție pentru un atac venit pe neașteptate, de cele mai multe
ori din spate. Dacă însă vom fi subiectul lor preferat, va trebui
să fim pregătiți. Conflictul va începe prin câteva răutăți
aruncate pentru a ne testa ori vor arunca spre noi cu ceva. De
aici totul depinde de noi, dacă ne asumăm bătaia pe care
urmează să o luăm sau să scăpăm teferi. Să ne păstrăm calmul
și să le vorbim pe limba lor, ca și cum am fi ca ei (deși este clar
că nu ne cunosc) și să ne dăm de-ai locului: „Salut, băieți, cine
câștigă?” sau: „Salut, băieți, ați văzut cumva un câine... l-am
pierdut în timp ce îl plimbam?” sau orice variantă care arată că
sunteți de acolo. Pregătiți-vă povestea în funcție de ceea ce este
evident: haine, bagaje, gesturi, limbaj, felul de a fi etc. Ce ar fi
să vă dați bucureșteni și voi să aveți un accent neaoș
moldovenesc sau cel ardelenesc? Ori că locuiți în zonă și să nu
știți o stradă din apropiere, blocul în care locuiți ori marile
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magazine sau obiective? O altă soluție este să vă victimizați: vă
duceți direct la ei și le cereți să vă ajute să găsiți un spital
pentru că fiul/fiica... sau cimitirul X pentru a-l vizita pe tatăl
decedat și pe care nu l-ați văzut de 20 de ani de când mama a
divorțat. Este decizia voastră, dar orice variantă veți alege, fiți
credibili și fiți pregătiți să nu funcționeze și să luați o bătaie
soră cu moartea pentru că ați avut curajul să îi priviți în ochi, că
ați vrut să îi păcăliți, că nu ați plătit „taxa de cartier” sau…
pur și simplu. Ce veți face atunci, puțin mai târziu?
Observați că sunt multe întrebări. Adevărul este că,
nimeni nu știe ce urmează, cu ce se va confrunta și cum să
rezolve aceste conflicte, în special cele spontane. Soluțiile pe
care vi le-am oferit pot fi complet inutile într-un anumit context
sau fanteziste la momentul citirii. Totul ține de stăpânirea de
sine, experiență, adaptare, spontaneitate și noroc.
Nu mă certați prea tare dacă le veți încerca și nu vor
funcționa. În evoluția existențialistă, apariția și extincția s-au
ivit ca urmare a întâmplării, atunci când toți factorii s-au aliniat
la condițiile existente. Ceea ce fac este să nasc o altă
perspectivă la care să vă dezvoltați propriile instrumente de
protecție. Simpla ridicare a nivelului de percepție poate deveni
o armă foarte puternică.
Doresc să finalizez partea de sfârșit a conflictului cu
băieții de cartier: suntem la faza în care ne pregătim să facem
contact cu pumni, picioare, ceva instrumente, doar pentru că
suntem în locul nepotrivit la timpul nepotrivit. Evaluați situația
și decideți dacă fuga este o soluție. Dacă da, alergați precum
niciun alergător de viteză nu a făcut-o în vreo competiție
olimpică. Evaluați situația și vedeți dacă diferendul este o
soluție. Dacă da, loviți primul, pe nepregătite, pe cel ce pare a
fi lider și, eventual, treceți la prima variantă. Evaluați situația și
decideți dacă e timpul să învățați să luați bătaie. Capul la cutie,
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protejat de brațe, evitați să cădeți. Dacă ați căzut, protejați
capul și organele. Mișcați-vă mult ca loviturile să fie șterse și
dați-le impresia că v-au distrus. Sunt șanse să se oprească, dar
dacă voi aveți idee ce înseamnă să iei bătaie, ei știu foarte bine
să o dea, vor fi greu de păcălit pentru că, probabil, au o
experiență bogată în așa ceva. O mână sau un picior rupt,
câteva coaste rupte, nas spart, ochi vineți, contuzii și zgârieturi,
haine rupte..., considerați-le pagube normale, ca parte a
experienței prin care ați trecut.
Haideți să diversificăm puțin exemplele și să trecem la
unul mai sensibil: agresiunile asupra femeilor. Referindu-mă la
femeile agresate pe stradă și nu la violența domestică ce are un
caracter aparte, voi clarifica aspectele contextuale. Prin
caracteristicile specifice dezvoltării fizico-psihice, femeia este
cunoscută ca genul slab în comparație cu bărbatul. Este drept
că hormonii specifici feminini, estrogenul, nu ajută la
dezvoltarea musculaturii precum la bărbat, cât despre latura
psihologică, este un subiect de discutat. De asemenea,
experiențele trăite, modul de purtare a societății cu ele și
asumarea de către femei a unui anumit comportament față de
societate, le situează în zona vulnerabilă sau printre categoriile
considerate vulnerabile, ca adevăr general acceptat. Mai mult,
cele mai comune agresiuni asupra lor sunt comise de bărbați și
foarte rar de alte femei, bărbatul având cele mai la îndemână
explicații: m-a provocat, mi-a stârnit interesul, dar m-a respins
și m-a făcut să par prost în fața prietenilor sau este vorba de un
caz clasic de viol, unde are loc un act sexual ce nu este liber
consimțit, forma de constrângere plecând de la simpla frică față
de violator și terminând cu agresiuni extreme pentru a-i
înfrânge rezistența sau chiar omorul.
Un alt aspect ce ține de context și acolo unde femeia
poate interveni pentru a fi o victimă greu de abordat constă în
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pregătirea, ca persoană: Cine sunt și ce pot să fac? Știu că sunt
femeie și pot deveni ținta unui obsedat, știu că sunt incapabilă
să îi țin piept în luptă dreaptă, știu că va fi ales un loc propice
pentru realizarea atacului, știu că dacă va fi cineva acolo,
probabil că va fugi imediat ce înțelege ce se întâmplă, astfel că
trebuie să mă descurc. Plecând de la aceste condiții
preexistente, voi crea altele:
a) Itinerarul ales – logic este ca, atunci când anticipăm
un pericol, să luăm toate măsurile necesare pentru realizarea
prevenției, iar evitarea locurilor periculoase, a locurilor
neiluminate, zone industriale, lipsite de populație etc. poate
minimiza atacurile.
b) Ținuta adoptată – stilul vestimentar completează
prima fază de prevenire: îmbrăcămintea neprovocatoare care
nu lasă să se vadă părți din corp, în special erogene, chiar dacă
este vară, lejeritatea conferită în caz că este nevoie de mișcări
de apărare sau fugă, eventual părul lung să fie strâns,
încălțăminte comodă etc. Dacă slujba impune o ținută elegantă
este de preferat a avea un schimb de haine la serviciu.
c) Instrumente existente – în poșeta unei femei se
găsesc foarte multe obiecte destinate înfrumusețării sau
împrospătării, dar care, în situații periculoase, sunt inutile, ba
mai mult un balast. Dar dacă tot transportăm acel balast, ce ne
mai costă să deținem câteva instrumente ce pot avea folosințe
duale: o pilă de unghii solidă și ascuțită, o șurubelniță folosită
la demontarea ceasurilor, un card de credit cu muchiile
ascuțite, o lanternă puternică sau alte „arme” disimulate în
obiecte de înfrumusețare (așa-zisele chinezării). Nu este foarte
ortodox să deținem astfel de instrumente, dar cine a spus că
supraviețuirea este ortodoxă. Cine a spus că un medic nu poate
avea în geantă, din diferite motive, un bisturiu sau ac de
seringă, cine spune că electricianul nu are o șurubelniță, iar
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șoferul sau parașutistul un V-cutter de tăiat centura de
siguranță, iar un mecanic un multi-tool? Cine spune că portul
de bolduri, nisip sau sare este interzis? Toate acestea trebuie să
fie așezate strategic și în locuri ușor accesibile, cu ochii închiși.
FRUMOS, NU!? Acestea sunt situațiile ideale.
Realitatea este că viața ne va lua mereu prin surprindere și vom
fi mereu nepregătiți. Corpul nostru este un arsenal! Să muști, să
lovești, să zgârii, să împingi, să tragi, să sufoci... toate fac parte
din supraviețuire. Mintea noastră este un arsenal! Să anticipezi,
să ai plan de rezervă, să improvizezi, să manipulezi, să
transformi orice obiect din jur în armă, să... totul ține de
supraviețuire. Întrebarea este: Ești dispus să îți asumi?
d) Mindset-ul – deși este ultimul în prezentarea pe care
o fac, este, de fapt, cel mai important. Această programare a
modului de a gândi este un proces îndelungat și începe cu a
accepta că acel ceva ți se poate întâmpla și ție. O dată stabilit
acest lucru, mintea va începe să lucreze în această direcție, iar
întrebările de tipul „Ce aș face dacă...?” vor deveni o
obișnuință și vor apărea aproape instantaneu în fiecare situație
nou-apărută. În urma descărcării de adrenalină, această
programare ne va ajuta să luăm decizia potrivită la cele două
reacții naturale: Luptă sau fugi! Acest mindset ne va ajuta să
fim mai cerebrali și să găsim soluțiile cele mai bune ca răspuns
la situațiile dificile. Va limita descărcarea adrenalinei în sânge
și, subsecvent, va limita efectele acesteia: accelerarea bătăilor
inimii, îngustarea câmpului vizual, tremurături ale membrelor,
senzația de greață, neobservarea detaliilor sau a întregului
etc., efectele fiind diferite de la persoană la persoană, de la o
situație la alta. Mindset-ul sau programarea minții înseamnă
supraviețuire. Ești pregătit să supraviețuiești, omule?
Aceștia sunt câțiva factori care pot preveni apariția
agresiunilor asupra femeilor. În cele ce urmează voi prezenta
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strategii de acțiune în cazul în care atacul nu mai poate fi
evitat, este iminent sau în desfășurare. Nu uităm niciun pas din
cei enumerați mai sus, așa că putem accesa armele de impact
(orice obiect contondent, înțepător sau tăietor, anume
confecționat pentru acest scop sau improvizat), substanțele de
distragere (sare, nisip, monede, chei etc.). Ne asigurăm că, din
modul de poziționare, ne asigurăm o cale de a fugi. Alegem
dacă vom folosi un comportament de opoziție: siguranță de
sine, voce ridicată, cuvinte amenințătoare, contact vizual,
postura puternică a corpului, chiar poziție de luptă și este clar
că va fi o confruntare ori o atitudine de supunere și acceptare
disimulată, până în momentul în care va coborî garda jos și
într-un moment de neatenție femeia agresată va putea fugi ori
va putea să îi aplice lovituri puternice ce îi asigură scăparea sau
o combinație dintre cele două. Dacă ați ajuns în postura în care
să fiți agresivă, fiți convinsă că nu vă va trata cu mănuși, pentru
simplul fapt că îi puneți la îndoială masculinitatea și îndrăzniți
să vă puneți cu el. Dacă ați fugit și v-a prins, mai întâi va dori
să vă pedepsească și să vă facă imposibilă evadarea, iar apoi să
își atingă obiectivele, așa că nu îi oferiți ocazia să vă mai atace.
O dată scăpată, anunțați cea mai apropiată secție de poliție sau
polițist, pentru că acel agresor poate fi un prădător sexual cu
multe cazuri la activ sau altcineva îi poate deveni victimă, iar
prinderea lui în cel mai scurt timp poate salva vieți. Dacă există
o specializare într-un anumit stil de luptă de contact, acela este
un bonus și va fi cu atât mai eficient cu cât va fi mai neortodox,
antrenamentele presupun transpirație, mobilitate și durere. Dar
chiar și atunci, fiți pregătite să experimentați altceva decât ce
ați făcut sau simțit în sala de antrenament.
Deși, în acest moment, sunteți în siguranță, nu uitați că
astfel de evenimente pot deveni traume ulterioare, așa că cereți
asistență specializată, nu evitați să vorbiți despre ce s-a
întâmplat, trageți învățături și împărtășiți cu alți oameni
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experiența și trăirile. Să nu vă fie rușine de ceea ce s-a
întâmplat, deși putem să ne gândim și la faptul că te-ai putea
considera autorul moral al celor întâmplate, totuși NU TU ești
agresorul și nu accepta să fii învinuită. În viața tuturor, dintr-un
motiv sau altul, apar eșecuri, dar felul în care ieșim din
situațiile acestea ne definesc ca oameni. Nu este acceptabil să
trăim în trecut și să ne lăsăm copleșiți de ceea ce tinerețea și
lipsa de experiență ori răutatea semenilor ne-a oferit. Mergeți
înainte. Viața este suma transformării slăbiciunilor și eșecurilor
noastre în succese!
Continuând creionarea tabloului, o altă față a „Cum să
mori de cât mai puține ori?!” este dată de nivelul de pregătire
în luarea măsurile de prim-ajutor. Gândiți-vă că vă deplasați
din punctul A în punctul B în calitate de conducător auto, aveți
un accident rutier (ieșire de pe partea carosabilă și lovirea unui
copac) la ora 03.00, iar în urma deformării mașinii, un picior vă
este retezat de părțile metalice. Sunteți imobilizat în scaun, este
sânge peste tot, instinctiv încerci să îl oprești cu mâinile, dar
acesta țâșnește și mai tare prin artera femurală, simțind cum ți
se scurge viața. Pentru a-ți salva viața, timpul de răspuns
trebuie să fie de 2-3 minute. Știi asta? Dacă nu știi, ești mort!
Dacă da, realizezi că ești singurul care te poate ajuta? Știi ce să
faci în cazul ăsta? ACȚIONEAZĂ!
Și în acest caz, programarea minții, acel minset este
foarte important. Dacă ai luat în considerare că ar putea să se
întâmple asta, probabil că ai un tourniquet la îndemână. Dacă
nu ai un astfel de garou (de tip militar) înseamnă că ai sau poți
face rost imediat de un material textil pe care să îl transformi în
garou. Ori poate ai pregătit un V-cutter3 sau cuțit cu care să tai
3

V-cutter-ul este un cuțit cu vârful întors, cu scopul evitării autoaccidentării,
cu ajutorul căruia se taie suspantele parașutei sau centura de siguranță a
mașinii în cazul descarcerării.
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centura de siguranță (care poate fi blocată și oricum trebuie să te
eliberezi, mai ales dacă există pericol de incendiu) și să o
folosești în loc de garou. Haideți să continuăm scenariul:
piciorul este amputat, dar ai pus un garou. Există pericolul de
incendiu, dar ai tăiat centura. Vrei să ieși afară și constați că din
cauza deformării mașinii, portiera este blocată. Vrei să spargi
geamul. Cu ce? Ai constatat că la briceagul sau multi-tool-ul pe
care îl ai pregătit în mașină, ai un vârf de spart geamuri. Perfect.
Dar dacă în urma accidentului, mașina s-a răsturnat? Aveai toate
acestea securizate sau erau în portieră și acum sunt peste tot, iar
tu ești cu capul în jos? Nu mai găsești garoul și nu oprești
sângele, nu mai tai centura, nu mai spargi geamul... ce crezi că ți
se va întâmpla? Exact! Ești mort. Vedeți, dragii mei, câte
variabile pot apărea într-o situație banală, pe care mulți nici nu
acceptă că, LOR, li se poate întâmpla? Și constatați cât de multe
putem face cu efort minim? Realizați că noi înșine putem salva
viețile celor dragi sau ale altora, ale a unor semeni necunoscuți,
cu un minim de efort?
Voi discuta, acum, despre cum poate polițistul/militarul
să „moară mai rar” ori să îi ajute pe alții să li se întâmple asta.
După cum se vede, am amintit cele două categorii profesionale,
polițiști și militari, dar polițiștii însumează toate domeniile din
sistemul național de ordine și siguranță publică: polițiști,
jandarmi, polițiști de frontieră, servicii secrete naționale și cele
care acționează în exteriorul țării etc.
Până la momentul în care am activat în zone de război,
aveam o înțelegere generală și relativ teoretică despre ceea ce
înseamnă conștientizarea pericolului. Ulterior, prin cursurile la
care am participat, la început în calitate de cursant și apoi de
trainer, am pătruns în profunzimea lucrurilor și aplicabilitatea
lor. Cei din domeniu numesc acest curs HEAT – Hostile
Environment Awareness Training și îi ajută pe toți cei ce ajung
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în aceste zone4, plecând de la simpli civili la militari și
contractori de securitate, să cunoască pericolele posibile și
modul de răspuns. Fiind o țară din Orientul Mijlociu, HEAT se
concentrează pe mediu: terenul, fenomenele climatice, fauna ce
prezenta pericol; realități sociale: revolte, demonstrații, tradiții
de impact în lumea musulmană etc.; comiterea de acte violente
sau teroriste: răpiri și violuri, crime, dispozitive explozive
improvizate, atacuri asupra convoaielor; legislație: modalitățile
de intrare/ieșire din țară, obiecte interzise la deținere, portul
ținutei femeilor, procedurile de părăsire a zonei păzite și
comportamentul pe timpul deplasărilor etc. Dincolo de
cunoașterea acestor situații, companiile însărcinate cu
prevenirea și combaterea acestor violențe primesc,
interpretează, prelucrează și diseminează informațiile operative
venite pe canale oficiale și neoficiale, fiecare misiune fiind
pregătită minuțios și în funcție de gradul de risc, aceasta putând
fi dusă la îndeplinire sau anulată.
Revenind la modul în care polițistul român trebuie să
fie pregătit să acționeze în caz de acte violente, tot ceea ce a
fost prezentat până acum în această prezentare rămâne valabil,
dar aș dori să fac distincția între autoapărare și apărarea
semenului pe timpul desfășurării serviciului. Dacă autoapărarea
este un răspuns dat ca urmare a unui pericol direct, imediat și
nemijlocit asupra propriei persoane, unde singurul scop este să
îți salvezi viața, în cazul salvării vieții unei alte persoane pe
timpul îndeplinirii sau nu a îndatoririlor de serviciu, vorbim
despre anularea instinctului de autoapărare și punerea mai
4

HEAT este o prezentare obligatorie realizată celor din domeniile, destul de
exclusiviste, ce pot avea acces în acele zone: corespondenții de război,
lucrătorii din industria petrolului, gazelor și construcții, contractorii de
securitate privați, membrii ONG-urilor ce acordă asistență, instructorilor ce
asigură antrenamentul poliției sau armatei locale etc.
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presus a vieții altuia decât a polițistului însuși, ceea ce naște
niște conflicte interioare, tot așa cum lucrătorii din serviciile de
protecție sunt programați să se arunce în fața armei îndreptate
asupra persoanei protejate, deși aceasta este opusă instinctului
primar. Dar există și jurământul pe care fiecare dintre noi îl
face la absolvirea școlilor ori la angajare și nu este numai un
ceremonial fastuos, ci este chintesența a ceea ce reprezintă
slujba noastră pentru următoarele decenii. Știm că puțini mai
dau importanță rolului pe care îl au, mulți se pierd în mizeria ce
îi înconjoară și nu au curaj să ia atitudine împotriva ei. Cum ar
putea când, în primele momente, vin cu sufletul curat și văd
problemele din jur, dar sunt prea tineri și necopți ca cineva să îi
ia în serios, ba și mai mult, pot fi ținta batjocurii ori a
răzbunării celor nedemni să poarte uniforma. Iar mai târziu,
când au experiența și oamenii de partea lor, impunându-se ca
lideri, probabil că sunt de mult timp la fel de murdari ca cei
cărora voiau să le spună că sunt murdari încât nu mai contează
ce au vrut la începutul carierei. Dar am spus mulți, nu am spus
toți. Încă există oameni puri și, și mai mulți sunt cei care
așteaptă semnul la care să poată lua atitudine, să spună NU
nedreptății din interior și exterior.
De asemenea, doresc să reamintesc un alt conflict care
apare în interiorul minții polițistului: pleacă de acasă zâmbind
familiei, ajunge la muncă și intervine la un caz de violență în
familie, apoi se reîntoarce în patrulă și îi zâmbește partenerului,
iar în minutele următoare este atacat de un tâlhar, iar pentru
oprirea lui este obligat să folosească armamentul și repetă acest
ciclu de 4-5 ori, pentru ca apoi să ajungă din nou la familie sau
societate și să le zâmbească. Trecerile de la o stare de tensiune
la una de relaxare și viceversa, de câteva ori pe fiecare serviciu,
într-un interval extrem de scurt, creează o stare tensională pe
care nici măcar psihologii nu o recunosc ca existând. Nici nu
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au cum... din birou. Poate doar citind aceste rânduri ori,
aplecându-se cu considerație asupra problemei securității
polițistului, să efectueze ceea ce bunul simț o cere: discutați cu
oamenii, aflați problemele, înțelegeți-le, trăiți ceea ce trăiesc și
ei în misiuni, apoi urcați înapoi în birou și trageți concluzii. Nu
spunem faptul că, în România, studiile în acest domeniu sunt
superficiale, specialiștii se limitează la niște chestionare care,
de foarte multe ori, nu relevă nimic, poate un anumit nivel al
inteligenței și atenției, pentru că toți cei testați disimulează, iar
testările trebuie făcute pe un termen mai îndelungat, în diferite
condiții și coroborate între ele și nu într-o zi, pe un set de
baterii de teste care sunt goale de esență (vezi cazurile
sinucigașilor, pedofililor, agresorilor polițiști etc. care au trecut
toate testele psihologice periodice, toată lumea mirându-se că
există). De asemenea, nu au cum să învețe polițiștii din stradă
cum să comunice cu agresorii și cum să gestioneze stresul dat
de situațiile tensionate pentru că se pierd în termeni de
specialitate, pe care nu îi înțeleg decât cei cu studii în domeniu.
În plus, la întrebările oamenilor, psihologii nu au capacitatea de
a se pune în locul lor, în situații care, nu de puține ori sunt la
limita dintre viață și moarte și nu pot avea acele trăiri care,
celor de la birou, li s-ar părea exacerbate; nu ai cum să te pui în
locul lor dacă nu experimentezi ceea ce ei experimentează și nu
îi poți înțelege lucrând numai cu hârtii.
Polițistul, mai mult decât omul obișnuit trebuie să
recunoască semnele unor viitoare agresiuni, trebuie să citească
persoanele încă de dinainte de a începe comiterea infracțiunilor
și să fie pregătit pentru a-și oferi răspunsul.
Conform modificărilor aduse prin Legea nr. 192/2019,
„se prezumă intenția săvârșirii unei acțiuni violente îndreptate
asupra polițistului fapta persoanei de a se apropia de acesta
după ce, în prealabil, a fost avertizată prin cuvintele: Poliția,
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stai! – Nu te apropia! Ori de a nu se conforma solicitărilor
[...], referitoare la renunțarea temporară la mijloacele ce pot fi
folosite la un atac armat sau [...]” Aceasta ne spune că
polițistul trebuie să își ia măsuri de siguranță, indiferent ce
acțiune este în derulare, semnalul de alarmă fiind tras din
momentul în care persoana nu se conformează indicațiilor.
Măsurile de siguranță presupun păstrarea unei distanțe sigure,
activarea mindset-ului și a întrebărilor „Ce aș face dacă...?”
Trebuie să fie pregătit pentru un atac nejustificat și să
folosească dispozitivele tehnice de luptă ori armamentul pentru
oprirea oricărui atac îndreptat asupra lui, a partenerului sau a
oricărei alte persoane.
În cazul unui atac, polițistul trebuie să ia măsuri pentru
protejarea capului și a organelor vitale și să răspundă imediat
pentru oprirea atacului. De asemenea, se poate folosi de mediu
pentru a interpune, între el și atacator, obstacole care să întârzie
actul agresor și să îi ofere timp să folosească armamentul sau
armele de impact, în funcție de situație. Pe timpul oricăror
acțiuni, atunci când timpul îi permite, polițistul trebuie să
comunice cu partenerul și cu agresorul, necesitatea fiind dată
de sincronizarea acțiunilor partenerilor și a-l determina pe
subiect să se supună, dar și pentru a demonstra, posteveniment,
intenția de a opri atacul și nu de a face rău sau pedepsi, adică
legitima apărare. Iar dacă polițistul este bătut, tăiat, înțepat și în
cele din urmă... moare, să nu credeți că este o întâmplare.
Rezultatul nu s-a decis atunci, ci cu multe luni sau ani înainte,
prin felul în care s-a pregătit (dacă s-a pregătit), să realizeze că
jurământul, pe care mulți nu l-au înțeles, înseamnă inclusiv să
îți protejezi propria viață. Rezultatul l-au decis acei instructori
și profesori care pe timpul școlarizării au închis ochii că nu
aveai puterea de a face armarea pistolului sau că îți lipsește
îndemânarea de a face un schimb tactic de încărcătoare ori că
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rezolvarea incidentelor se rezolvă de către instructorul din
poligon. Rezultatul l-au decis șefii care au închis ochii atunci
când corpul tău a luat proporții, când probele fizice și tragerile
sunt făcute pentru a mai bifa o activitate și a mai semna niște
procese-verbale de instruire ori chiar când ți-au acoperit
absența. Rezultatul îl decidem toți când nu știm ce căutăm în
acest domeniu și atunci când îi tolerăm pe cei ignoranți sau
corupți. Dacă am ales această slujbă pentru a avea un serviciu
stabil și relativ bănos, pentru pensia ce va veni după 25 de ani,
înseamnă că avem mari șanse să nu prindem pensia ori că
irosim 25 de ani din viața noastră. A fi polițist este vocație, așa
cum a fi artist este vocație. Dacă primul își desăvârșește opera
în focul luptei și în zgomote de disperare și haos, cel din urmă
realizează capodopere în liniștea unei camere sigure ori în fața
unui peisaj sublim. Dar ce este oare mai sublim decât să poți
ajuta oamenii aflați în suferință și să le salvezi viața?
Un alt aspect, care în țara noastră a început să fie foarte
conștientizat este modul de oprire a autovehiculelor de către
polițiștii de la rutieră, astfel încât să nu fie loviți, din greșeală
sau intenționat. Regretabil este faptul că s-au luat aceste măsuri
după câteva evenimente tragice în care și-au pierdut viața
polițiști, care au crezut că lor nu li se poate întâmpla.
Un alt aspect care ar trebui îmbunătățit și asupra căruia
vreau să mă opresc este măsura procedurală a efectuării
perchezițiilor. Numărul mare de percheziții, restrângerea
legislativă a modalităților de penetrare a mediului infracțional și
de efectuare a investigațiilor în teren, poate și comoditatea sau
superficialitatea culegerii de informații au dus la efectuarea
acestor activități fără o bună documentare a locației și a
subiecților căutați, ceea ce face să crească riscul de a fi victime
ale agresiunilor. De asemenea, după efectuarea pătrunderii în
locuință, intervine relaxarea, fără a se lua în considerare că cel
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căruia i se efectuează percheziția ori un posibil vizitator poate
iniția acțiuni violente. Nu mai vorbesc despre acei șefi de
acțiune care solicită scoaterea cătușelor pentru că „știe el că nu
este violent”, folosindu-se de modelul „polițistului bun”, dar
pierzând din vedere prioritizarea acțiunilor, iar securitatea
polițistului ar trebui să fie pe primul plan.
În partea de început, abordând problematica din
perspectiva civilului, am amintit de cunoașterea măsurilor de
prim ajutor. Mai mult decât oricine, polițistul și militarul au
ocazia de a aplica aceste măsuri foarte des și în situații
catastrofale, nu numai pentru salvarea propriei vieți sau a
partenerului, dar mai ales pentru salvarea vieții persoanelor în
sprijinul cărora intervin. Este un plus de valoare de care nu se
știe când avem nevoie, dar foarte neglijată la acest moment.
Acest tip de pregătire trebuie organizată pe specificul rănilor pe
care le putem întâlni, de obicei și în contextele specificului
fiecărui domeniu de activitate.
Centrele de formare a polițiștilor și apoi, pregătirea
continuă la locul de muncă, ar trebui să respecte aceste câteva
principii, în care partea aplicativă să fie baza cursurilor și nu
cea teoretică, iar polițiștii cu experiență să fie implicați în
procesul educativ. Formatul cursurilor și modalitatea de
predare să fie specializate, aplicate pe dinamica din acel
moment, să fie în măsură să analizeze tendințele care se
prefigurează în viitorul apropiat și să găsească soluțiile optime
de contracarare a violențelor. Șefii polițiștilor, cel puțin ai celor
din stradă, să promoveze un climat de siguranță și de sprijin, în
caz de nevoie, a subordonaților, ideea că viața partenerului este
cea mai importantă la locul de muncă, să se creeze sistemul
permanentizării pe post și în echipă, a polițiștilor. Sistemul de
pregătire este îmbătrânit și necesită o resuscitare care nu
înseamnă schimbarea oamenilor pe funcțiile de conducere și
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înfiinţarea/reorganizarea serviciilor, ci o adevărată reformă,
neexcluzând nevoia de a crea totul de la zero. S-a intrat într-o
zonă de confort care reprezintă o cronicizare a bolii, interesul
fiind concentrat pe continuarea a ceea ce se știe deja, fără nici
cea mai mică intenție de lărgire a orizontului cunoașterii și
explorare a altor metode și instrumente.
Așa cum mereu vă spun, cele scrise mai sus reprezintă o
ușă deschisă, dar dacă vreți să cunoașteți lumea largă trebuie să
pășiți dincolo de acea ușă. Nu credeți nimic din ce v-am spus
până când, voi înșivă, nu ați testat. Nu vă încredeți în experți
pentru că mulți nu știu nimic despre voi sau despre lucruri, ci
vă vorbesc așa cum cred ei că le servesc interesele.
Experimentați pe pielea voastră cât de mult se poate, iar
supraviețuirea înseamnă exersare. Nu lăsați mintea să meargă o
dată cu voi. Obligați-o să fie cu un pas înainte.
Dragă cititorule, „Fă tot ce poți pentru a muri de cât mai
puține ori?!” și oferă-le și altora ceea ce ai tu, iar „Lumânarea
ta nu va lumina mai puțin dacă aprinzi și lumânarea altuia.”
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GHID PENTRU O PREZENTARE DE SUCCES
Comisar-șef de poliție Helen ȘIPOȘ
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Compartimentul Implementare Proiecte cu Finanțare Externă
(CIPFE)
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PREFAȚĂ
Realizarea unei prezentări în fața unui grup-țintă format
din adulți este o componentă de bază a activității de formare,
de orice natură ar fi aceasta și orice domeniu profesional ar
acoperi. Fie că vorbim de adulți tineri, fie de seniori,
prezentarea (de regulă, sub formă PowerPoint) trebuie să
corespundă atât nevoilor lor de informare, cât și dezideratelor
noastre ca „traineri” (n.a. formatori), bazându-se pe prioritățile
naționale și locale de acțiune ale Poliției Române.
Cum este diferită formarea adulților de cea a
copiilor?
Pentru a avea succes în formarea adulților, este
important să cunoaștem foarte bine publicul-țintă: într-un fel
lucrăm cu tinerii, în alt fel cu seniorii. De asemenea, este
imperativ necesar să avem cunoștințe minime despre cum
învață adulții. Fără aceste cunoștințe, activitățile, oricât de bine
concepute și atractive ar fi, nu-și ating scopul pentru că fie nu
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se adresează nevoii specifice de învățare a publicului-țintă, fie
o fac într-un mod pe care publicul-țintă nu-l poate internaliza,
cu alte cuvinte: nu-l „simte”, deci nu-l receptează. Ajungem
astfel să ne imaginăm că îi interesează activitatea noastră, dar
la feedback ne lovim de o mare de tăcere și, eventual, dacă
suntem norocoși, câteva zâmbete, însă impactul este inexistent.
Dacă am avea curiozitatea ca după două luni de la activitate să
facem un sondaj pentru măsurarea impactului, am afla cu
mirare că cel puțin 50% dintre participanți nu-și mai amintesc
despre ce am discutat, cam 10% ne țin minte pe noi ca figură,
dar niciunul nu poate reproduce nimic, ceea ce este grav.
Efectul nostru a fost zero, în acest caz.
Iată de ce, în cadrul sesiunilor de formare a adulților,
trebuie respectate următoarele principii:
1. Materialul prezentat trebuie să aibă utilitate imediată
pentru participanți. Adică, să răspundă la întrebarea pe care ei
și-o formulează în cap: la ce îmi folosește informația asta?
2. Materialul prezentat trebuie să fie relevant pentru
viața participanților (de exemplu, nu le vom vorbi seniorilor
despre aspecte relevante pentru tineri și invers. Pe seniori îi
interesează cum să se ferească de hoții de buzunare când merg
la piață, spre exemplu, și nu criminalitatea informatică sau cum
să nu lase persoane necunoscute în casă, dar nu cum să se
ferească de infractori în cluburi).
3. Atmosfera/contextul sesiunii/întâlnirii trebuie să fie
invitantă și incitantă, în așa fel încât participanții să nu
dorească să plece și, mai mult, să se simtă relaxați și să simtă
nevoia să contribuie la propria formare. Interactiv nu înseamnă
eu, formator, vorbesc și cursanții/participanții ascultă!
4. Prezentarea trebuie să fie antrenantă, în sensul în
care participanții nu stau cu ochii încremeniți pe un ecran și
ascultă un trainer monoton care citește de pe slide-uri, ci iau
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prezentarea PowerPoint doar ca pe un prompter. În rest,
problematizează, discută, își dau cu părerea, își aduc
contribuția efectiv.
5. Prezentarea se va face într-o manieră politicoasă.
Trainerul este un facilitator și nu unul „le știe pe toate” face
prezentarea ca să-și demonstreze înzestrarea de inteligență ori
cunoștințele vaste. Participanții trebuie să simtă că sunt exact
ce le spune titulatura, respectiv: persoane care participă la
propria lor formare sub îndrumarea unui trainer care îi sprijină
în acest sens, bazându-se pe experiență.
Folosind aceste principii de bază, veți ști ce anume să
includeți în prezentare și cum să le prezentați.
(Adaptat după Knowles, M.L., Învățăcelul adult, ed. a 6-a.,
2005).
Prezentul ghid nu este altceva decât un material de
sprijin pentru cei care susțin asemenea prezentări fie cu ocazii
unice, fie în cadrul unor cursuri de formare pentru publicurițintă adulți. Exemplele folosite în ghid au fost create de autoare
cu scopul de a ilustra ideile expuse.
CAPITOLUL I
I.1. Teorii ale învățării la adulți
Procesul de învățare al adulților se referă atât la
procesul prin care trec indivizii în încercarea lor de a-și
schimba sau îmbogăți cunoștințele, valorile, abilitățile și
strategiile de viață, dar și la rezultatul acestui demers.
Adulții se implică într-o varietate de activități de învățare
ca răspuns la nevoile și problemele lor zilnice. Unii spun că
„adulții sunt niște copii mai mari” și, pe de o parte este și
adevărat, parțial. Se cunoaște faptul că procesul mental și cel
fiziologic incluse în învățare pot fi aceleași și la adulți și la copii
deoarece se bazează pe aceleași funcții biologice însă sunt
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diferite din punct de vedere cantitativ și calitativ. Variabilele
care afectează procesul de învățare și rezultatele învățării derivă
din caracteristicile sociale, psihologice, situaționale și de
dezvoltare, ceea ce diferă de la individ la individ.
Diferențele principale sunt rezumate în tabelul de mai
jos (ele sunt generice, nu absolute):
Adulții, în general
Au mai multă experiență a unei
vieți pragmatice care tinde, uneori,
să limiteze procesul de învățare. La
ei, învățare înseamnă, în principal,
extinderea
sau
transformarea
viziunii
asupra
experienței
anterioare,
a
semnificațiilor
valorilor, abilităților și strategiilor
personale, înnăscute ori dobândite
anterior.

Copiii, în general
Nu au experiența unei vieți
pragmatice. Procesul de învățare
are ca scop să formeze semnificații,
valori, abilități și strategii de bază.
Influențele
principale
asupra
schimbării provin din factori legați
de creșterea fizică, educația în
familie, modificările fiziologice
datorate etapelor de vârstă, nivelul
de dezvoltare a personalității și
nevoia lor de socializare și
Influențele principale provin din pregătire pentru viitor în societate
factori sociali și cei legați de și pe piața muncii.
muncă, din ceea ce-și doresc, din
nevoile personale și pentru găsirea Nevoile învățării provin din
propriei identități.
dezvoltarea bazată pe etalon,
Au
o
gândire
specifică, pentru înțelegerea experiențelor
generalizată,
înrădăcinată
în viitoare.
experiențele anterioare, abstractă. Se așteaptă de la copii să aibă o
gândire concretă.
Sunt abili negociatori în funcție de
nevoile personale și împlinirea Au un sistem de autoapreciere
unor dorințe.
incipient, relativ neorganizat și
inconsistent, fapt care îi face
Au un sistem de autoapreciere deja dependenți de alții și de valorizarea
format și respect de sine de către alții.
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fundamentat și consistent care le
permite
să
participe
ca
individualități separate și capabile
să achiziționeze idei și deprinderi
independent de alții.

Copiii sunt indivizi considerați
neresponsabili de faptele lor în
societate și se așteaptă ca ei să se
joace și să învețe.

Sunt răspunzători de faptele lor în
comunitate și se așteaptă de la ei să
fie productivi.

Caracteristicile procesului de învățare la adulți sunt
relevante în măsura în care, lucrând cu ei, vrem să avem
rezultatele așteptate, proiectate anterior desfășurării activității.
Acestea sunt următoarele:
a. Adulții se implică în procesul de învățare dacă
țelurile și obiectivele programului de învățare (în cazul nostru,
sesiunea de formare) sunt realiste și importante pentru ei, fiind
percepute ca utile imediat.
b. Adulții vor învăța, reține și folosi doar ceea ce
consideră ei că le este folositor în viața privată și publică (i.e. la
locul de muncă).
c. Adulții au nevoia de a fi valorizați de alți adulți. Se
vor implica în procesul de învățare și pentru a promova o
imagine pozitivă asupra lor, pentru a nu se face de rușine față
de alți adulți.
d. Adulții doresc să fie stăpâni pe propriul proces de
învățare. Iată de ce este interzis trainerului a le impune ceva.
e. Adulții participă la sesiunea de formare având un
bagaj de experiențe, abilități, automatisme, interese și
competențe. Acestea nu pot fi neglijate. Iată de ce trainerul
trebuie să adapteze prezentarea sa în funcție de acest bagaj.
f. Adulții se vor opune unui proces de învățare pe care-l
simt ca un atac la adresa competențelor lor. De aici și lipsa de
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interes față de activități/subiecte impuse. Un grup de adulți
ostil este foarte greu de format!
g. Adulții resping indicațiile altora privind învățătura.
Trainerul trebuie să evite să fie sfătos ori atotștiutor. Menirea
sa este de a se folosi de stilul fiecăruia de învățare în așa fel
încât acesta să progreseze și, cu sprijinul trainerului, să devină
ceea ce-și dorește.
h. Adulții au nevoie de recunoașterea experienței lor de
viață, de respect, încredere și valorizare din partea trainerului.
I.2. Stiluri de învățare
Termenul de „stil de învățare” se referă la preferința
fiecăruia pentru anumite tehnici și strategii de învățare, date și de
obișnuință, dar și de simțul pe care îl are mai dezvoltat fiecare
individ. Există trei stiluri de învățare, aplicabile atât la copii, cât
și la adulți. În funcție de acestea, indivizii dezvoltă strategii
personale de învățare. Trainerul trebuie să cunoască aceste stiluri
și strategii, iar dacă nu cunoaște grupul foarte bine, atunci
trebuie să le distingă prin observarea comportamentului
participanților pe parcursul sesiunii de formare.
A. Stilul vizual
Procesarea informației se realizează prin utilizarea de
imagini, diagrame, grafice, tabele. O persoană cu acest stil de
învățare are următoarele caracteristici: vorbește repede, este
bun organizator, observă detalii, reține foarte repede ce vede,
uită repede instrucțiunile verbale, citește bine și rapid, preferă
să citească, decât să i se citească.
Cum învață această persoană?
Subliniază idei principale, paragrafe importante,
folosind culori diferite.
Își alocă timp pentru memorarea tabelelor, graficelor,
imaginilor.
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Folosește imagini și exemple pe care le poate
vizualiza.
Reține informația scrisă.
B. Stilul auditiv
Auditivul învață din ce aude. Reține conversații sau
prezentări orale. Vorbește ritmat, uneori în gând. Veți vedea că
i se mișcă buzele când citește ceva în mod individual, uneori
chiar când scrie pentru că simte nevoia să se audă tot timpul.
Învață cu voce tare. Este un bun povestitor, dar la scris nu
excelează. Adesea scrisul i se pare o corvoadă de neînțeles.
Vorbește mult, îi plac discuțiile.
Cum învață?
Prin repetiții, dialoguri cu alții. Preferă grupul sau
învățarea cu un tutore căruia îi poate pune întrebări, care îi
poate oferi răspunsuri sau el va face acest lucru, să-și exprime
păreri, să-și verifice modul de înțelegere al informației.
C. Stilul tactil-kinestetic
Se caracterizează prin nevoia individului de a face, de a
lucra în grup. Informația pur și simplu nu-i folosește decât dacă
poate face ceva cu ea. Este cel care vorbește rar, stă aproape de
persoana cu care vorbește, atent la gesturi, el însuși gesticulând
când vorbește. Memorează mergând, însă uită dacă doar i-ai
povestit despre un loc, o situație prin care n-a trecut personal.
Folosește verbe de acțiune în discurs și acțiuni ale corpului
pentru a demonstra ce a învățat. Are un scris urât. Îi place să se
implice în jocuri de rol.
Cum învață?
Prin mânuirea obiectelor care trebuie învățate, prin
aranjarea imaginilor, tabelelor etc. într-o ordine logică. Folosește
mișcări, dramatizări, jocuri de rol pentru dezvoltarea memoriei
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de lungă durată. Când repetă/recapitulează pentru fixarea
cunoștințelor, vorbește și se plimbă. Pune în aplicare ceea ce
învață teoretic. Un asemenea adult nu va învăța teorii pure.
I.3. „STÂRNIREA” învățării la adulți (eng.
”eliciting”)
Adult sau copil, orice individ învață mai bine dacă este
convins că EL a inițiat procesul de învățare și nu i s-a impus de
către o persoană străină. Știind acest lucru, trainerul trebuie să
facă în așa fel încât participantul să-și „vadă ideile cu ochii”.
Această tehnică, prin care extrag experiența, valorile,
cunoștințele „învățăcelului” și nu „i le bag pe gât” în mod
forțat, este interpretată de profani greșit deoarece nu are nicio
legătură cu dulcele stil clasic în care formatorul (n.a nici nu
exista noțiunea) expunea niște teorii, iar cursanții le
„înghițeau” adesea nedigerate. Efectul era contrar așteptărilor
însă perfect justificat. Cursanții nu făceau NIMIC. Lor li se
impunea „să înghită” ideile altora. Această tehnică modernă
face exact invers, însă perfect normal, prin angajarea celui
format în propria sa formare, trainerul făcând prezentarea (sub
orice formă ar fi ea) DUPĂ ce a extras bazele cunoștințelor
cursanților. Acest lucru nu se poate realiza, însă, decât în urma
unei serioase și minuțioase planificări anterioare prezentării.
Întrebări obligatorii pentru trainer ÎNAINTE de
conceperea prezentării:
a) Cine sunt participanții la formare? (vârstă, sex,
ocupații, interese, alte sesiuni de formare la care au participat,
mărime grup)
b) Ce știe grupul despre subiectul pe care vreau să-l
abordez?
c) Ce anume din subiectul meu le folosește imediat?
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d) Cât timp am la dispoziție? (pentru dozarea
informației prezentate)
e) Care stil de învățare predomină? (pot deduce din
vârstă, ocupație și interese)
f) Ce materiale suplimentare am nevoie? (după caz)
CAPITOLUL II
II.1. Etapele realizării unei prezentări
O prezentare este un mijloc de comunicare care poate fi
adaptat la varii situații, cum ar fi vorbirea în fața unui grup,
luarea de cuvânt la o ședință etc. Prezentarea PowerPoint
(PPT), cel mai adesea utilizată la întâlnirile cu grupurile-țintă,
este doar un element dintre toate mijloacele de comunicare în
contextul dat. Pot face o prezentare fără niciun material
ajutător, powerpoint-ul fiind doar un prompter – un efect vizual
menit să fixeze informația pe retina audienței și atât.
Prezentarea în sine ține foarte mult de persoana care o livrează.
(i.e de prezentator/trainer)
Pentru a fi eficientă, prezentarea trebuie atent gândită,
pregătind metodele și mijloacele prin care dorim s-o realizăm.
Ea este menită să transmită un mesaj și conține și un element
de „persuasiune” prin aceea că „vinde” audienței o idee, un
concept, un mod de lucru, de exemplu, necesitatea folosirii
lanțului de siguranță la uși sau a instalării unui sistem de
alarmare în caz de efracție la locuințele de la bloc.
Elementele-cheie pentru o prezentare de succes sunt:
 Contextul – când, unde, cui, în ce mod (formal sau
informal), cu ce echipament (dacă e cazul), ce așteptări are
audiența de la prezentare.
 Prezentatorul/facilitatorul/trainerul – facilitează
accesul audienței la informație, conduce interacțiunea și
controlează performanța proprie și a grupului.
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 Audiența/grupul-țintă – număr, sex, ocupații,
vârste, interese, așteptări, posibile bariere în comunicarea cu
prezentatorul.
 Mesajul – trebuie să fie clar, verbal și vizual,
susținut de limbajul non-verbal, ton, vestimentație, postură,
mobilitate în sala unde are loc prezentarea.
 Reacția audienței – depinde de participanți.
Prezentatorul trebuie să prevadă riscuri potențiale de reacție
negativă și să planifice metode și tehnici de răspuns la risc.
Reacția audienței ține foarte mult de capacitatea
prezentatorului de a comunica eficient și de a le împlini
așteptările.
 Metodele – se pregătesc de către prezentator înaintea
întâlnirii cu grupul-țintă. Mai multe metode sunt indicate, astfel
încât să apeleze la stilurile diferite ale audienței și la nevoile și
interesele lor imediate.
 Impedimentele/riscurile – prezentatorul va face o
listă de riscuri potențiale, informându-se în prealabil despre
toate elementele esențiale livrării unei prezentări de succes.
Etapele realizării unei prezentări se rezumă astfel:
A. Informarea despre subiectul prezentării;
B. Informarea despre grupul-țintă, locație și timpul
alocat prezentării;
C. Informarea despre echipamentul existent la locație;
D. Pregătirea prezentării – elaborarea unui draft de
plan (ca un plan de lecție);
E. Elaborarea PPT;
F. Simularea prezentării în fața oglinzii sau a
colegilor/prietenilor;
G. Revizuirea planului și PPT;
H. Livrarea prezentării.
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II.2. Greșeli în folosirea unei prezentări PowerPoint
Atunci când singurul mijloc, în afară de persoana care
face prezentarea, este PowerPoint-ul, este vital ca aceasta să fie
elaborată corect, după principiile unei prezentări de succes.
În cele ce urmează, avem câteva slide-uri – exemplu
dintr-o prezentare PowerPoint care conțin anumite greșeli,
având în vedere că au fost concepute ca material bibliografic
pentru a fi utilizat de grupul-țintă. Oricum, aceste greșeli
trebuie relevate.
SLIDE 1

Greșeli (conform principiilor redactării unei prezentări
de acest gen), și anume:
 Culoarea albă care, deși pe un fond albastru care-i
conferă scrisului vizibilitate, nu este aceeași pentru ambele
titluri;
 Numele celui care a realizat prezentarea nu se pune
ultimul, ci antepenultimul, respectiv înainte de numele
localității unde s-a realizat și anul.
Părți pozitive, obligatorii de altfel:
 Titlul prezentării cu caractere puțin mai mari decât
restul scrisului (de exemplu, Titlul e de 20 Times New Roman,
textul de 14 – se păstrează pe întreaga prezentare cu 1 spațiu
între ele);
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 Menționarea contextului în care s-a realizat prezentarea;
 Menționarea numelui prezentatorului.
SLIDE 2

Greșeli:
 Întrebarea era suficientă;
 Prea multe cuvinte – obligă participanții să citească
de pe slide în timp ce prezentatorul vorbește = împiedică
concentrarea pe vorbitor. Scopul PPT nu este acela de a-i face
pe participanți să citească. Atunci ce nevoie mai este de
prezentator?!
 Fontul are altă culoare față de pagina de titlu.
Părți pozitive:
 S-a păstrat fontul și mărimea literelor, ceea ce este
obligatoriu;
 Scrisul este vizibil și lizibil;
 Informația este „aerisită”.
SLIDE 3
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Greșeli:
 Stil informal de limbaj – inacceptabil;
 Aceste explicații se puteau spune = slide-ul este
inutil. Întrebarea era suficientă.
Părți pozitive:
 S-a păstrat culoarea și mărimea fontului;
 Textul e aerisit;
 Spațiul dintre titlu și text este ideal = 1 rând după
titlu;
 Spațiul de după text este ideal = 1 rând după text.
SLIDE 4

Greșeli:
 Nu se înțelege rolul săgeții din stânga fără explicație;
 Numărătoarea este inversă. Participanții nu înțeleg
logica slide-ului.
Părți pozitive:
 Sunt mai puține greșeli de la slide la slide;
 S-a păstrat culoarea și mărimea fontului;
 Distanțele dintre titlu și text sunt cele corecte;
 Slide-ul conține puține informații deci participanții
nu vor pierde vremea citind;
 Informația este relevantă, clară și simplă.
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II.3. Concluzii și recomandări:
Pentru a face o prezentare de succes, trebuie îndeplinite
următoarele condiții:
 Instrumentul PowerPoint să nu conțină prea multe
slide-uri. Dacă timpul alocat prezentării este de o oră, spre
exemplu, sunt suficiente 10 slide-uri. Rețineți: prezentarea o
face vorbitorul, nu slide-urile!
 Toate slide-urile care conțin elemente scrise trebuie
să aibă același font, atât coloristic, cât și ca dimensiune. Cel
mai mic font va fi de 14 și cel mai mare admis de 30, pentru a
asigura confortul privitorului.
 Designul pe care l-ați selectat când ați început să
scrieți prezentarea PPT se va păstra pentru toate slide-urile,
chiar dacă acestea conțin imagini. O prezentare PowerPoint
prea împodobită este obositor de privit.
 Un slide nu poate conține mai mult de 7 rânduri de
scris. Este de preferat și mai puțin. Nu este nicio problemă dacă
slide-urile conțin doar un cuvânt, o sintagmă sau un an.
 Dacă folosiți imagini, acestea trebuie să se vadă
foarte clar și să fie sugestive pentru ideea sau ipoteza/teoria
pe care o prezentați. Același lucru este valabil și pentru
video-uri/clip-uri video. Acestea trebuie să aibă sonorul
neperturbat și imaginile foarte clare pentru ca mesajul pe care-l
transmit să fie perceput corect de audiență și înțeles cum ne dorim.
 Rularea slide-urilor o puteți face dvs. sau rugați pe
cineva dintre organizatorii întâlnirii/sesiunii de formare să o
facă pentru dvs. Puneți-vă de acord cum procedați înainte de
începerea prezentării!
 Înainte de prezentare, dacă aveți emoții și credeți că
nu veți putea vorbi liber pe subiect, faceți-vă notițe fie pe niște
cartonașe separate, fie note de subsol pe prezentare. Dacă
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mânuiți laptopul singuri, aceste note de subsol vă vor fi foarte
utile.
 În timpul prezentării: evitați să vorbiți prea repede
ori prea lent. Prea repede este obositor de urmărit de către
audiență, iar prea lent plictisește. De asemenea, evitați să vă
mișcați în fața publicului-țintă. Deveniți singurul lucru pe care
audiența îl va urmări, iar ceea ce spuneți va fi ignorat. Dacă
este absolut necesar să subliniați o idee, să dați un exemplu,
limitați-vă gestica la cele semnificative. O persoană care dă
prea mult din mâini este penibilă și obositoare.
 În funcție de timpul alocat, dozați-vă discursul.
Faceți pauze scurte în expunere. De preferat, după fiecare
teorie/idee importantă pentru a le lăsa timp cursanților să
„digere” ideea și să înceapă să o personalizeze.
 Dacă subiectul o impune ori dvs. simțiți nevoia să
puneți audienței întrebări, absolut întotdeauna așteptați
răspunsul! Este lipsă de profesionalism să monologați la
nesfârșit.
 Utile sunt slide-urile cu întrebări către audiență.
Acestea se pot folosi după 2-3 slide-uri teoretice. De ce? Pentru
a da audienței răgaz (prea multă informație, bombardează
creierul și acesta se va bloca) și dați-vă și dvs. răgaz să vă mai
trageți sufletul.
 ABSOLUT NICIODATĂ nu puneți audienței
întrebarea: „Ați înțeles?” De ce? Pentru că îi faceți să se simtă
incapabili de înțelegere. Variante de întrebări pe care la puteți
utiliza pentru a verifica receptarea mesajului sunt: „Este clar?
Acum v-ați lămurit? Doriți să clarificăm ceva?” etc.
 FIECARE prezentare PPT trebuie să aibă un slide
de încheiere prin care mulțumiți audienței pentru atenție și
răbdare.
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CUVÂNT DE ÎNCHEIERE:
„SUNTEȚI CEEA CE ARĂTAȚI LUMII. PURTAȚI-VĂ
CU AUDIENȚA AȘA CUM VREȚI SĂ VĂ PERCEAPĂ!”
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