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FOLOSIREA ANALIZEI CANTITATIVE ÎN MANAGEMENTUL 
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

 
 
 

Autor: Comisar-şef de poliţie drd. ing. Radu Andriciuc  
Institutul de Studii pentru Ordine Publică 

 
„Dacă cererile nu ne vor fi satisfăcute, data viitoare 

vom lovi mai precis, iar World Trade Center va continua să 
fie una din ţintele noastre în Statele Unite”. 

Nidal Ayyad, militant islamist, februarie 1993 
 
 
Introducere 
 
Fondatorul managementului ştiinţific, Frederick Taylor sau pionierul calculatoarelor Charles 

Babbage, au pornit în activitatea lor de la convingerea fundamentală că procesul de luarea a deciziilor (ca 
şi multe alte activităţi) poate fi raţionalizat şi sistematizat.  

Încă din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Neuman şi Morgenstern foloseau cercetarea 
operaţională pentru a studia probleme caracterizate prin existenţa mai multor niveluri de conflict maxim. 
Un exemplu îl reprezintă conceperea, în anii ‘40, a metodei programării liniare de către profesorul  
G.B. Dantzing, folosită iniţial pentru evaluarea modului de evoluţie a marilor bătălii armate, iar din 1954 
apar metode cantitative, cum ar fi teoria utilităţilor – K.O. May – sau programarea multi-obiectiv –  
O. Radzikowsk şi A.M. Geoffrion cu aplicaţii, mai ales, în domeniul procesului decizional. 

Interesul pe care îl manifestă specialiştii, şi nu numai, faţă de procesul decizional rezidă, mai 
ales, din faptul că acesta influenţează toate aspectele activităţii manageriale. Decizia trebuie privită ca 
reprezentând cel mai important instrument specific de exprimare al managerului. 

Folosirea metodelor cantitative în procesul de luare a deciziei nu reprezintă un panaceu. Chiar 
dacă le foloseşti corect, nu poţi fi niciodată absolut sigur că decizia aleasă este cea optimă pentru a 
rezolva problema iniţială.[1] 

Dificultatea de a adopta o decizie constă, aşadar, în faptul că persoana în cauză nu poate şti 
niciodată exact în ce grad sunt corecte cunoştinţele şi informaţiile pe care le deţine. Şi chiar dacă, din 
punct de vedere cantitativ, ar fi capabilă să stăpânească elementele realităţii, tot nu ar putea fi sigur de 
acestea sub aspectul calităţii elementelor pe care ar trebui să-şi susţină decizia. 

Dar, chiar dacă nu reprezintă un instrument perfect, metodele cantitative pot reprezenta un sprijin 
important pentru folosirea intuiţiei şi experienţei în procesul decizional.[2]  

Cu atât mai mult este utilă folosirea tehnicilor cantitative în procesul decizional caracteristic 
situaţiilor de urgenţă. De altfel, în contextul geostrategic actual, caracterizat prin proliferarea acţiunilor 
teroriste la nivel global, comunitatea de informaţii a fost pusă în faţa necesităţii adaptării structurilor sale 
şi a rafinării metodelor de lucru.[3] 

Vom încerca să evidenţiem necesitatea şi importanţa folosirii tehnicilor de analiză cantitativă a 
deciziei în planificarea, organizarea şi ducerea acţiunilor antiteroriste. Aceasta cu atât mai mult cu cât, 
odată cu înfiinţarea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, s-a creat un cadru legal 
modern care, pentru a fi eficient, trebuie sprijinit prin mecanisme manageriale perfecţionate. 

Care este însă legătura dintre acţiunile antiteroriste şi managementul situaţiilor de urgenţă? 
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Încă din 1992, Centrul Nord-Atlantic de Coordonare a Ajutorului la Dezastre –EADRCC – care 
funcţionează pe lângă Înaltul Comisariat al Urgenţelor Civile din NATO, a trecut în rândul dezastrelor 
cărora trebuie să le facă faţă şi terorismul. 

La rândul său, Consiliul European a aprobat la 15 septembrie 2001 „Decizia/Cadru [COM 2001] 
521 final” care defineşte terorismul. 

Printre infracţiunile care intră sub incidenţa acestui act se numără şi următoarele:  
a. ocuparea ilegală sau distrugerea facilităţilor guvernamentale sau de stat, a transporturilor 

publice, a facilităţilor legate de infrastructură, utilităţi sau locuri publice; 
b. livrarea de substanţe care prezintă pericol de contaminare, producerea de incendii, explozii sau 

inundaţii, punerea în pericol a oamenilor, proprietăţilor, animalelor sau mediului; 
c. obstrucţionarea sau distrugerea livrării de apă, electricitate sau alte resurse fundamentale; 

Dar, aceste activităţi intră şi ]n domeniul de activitate al sistemului naţional de management 
pentru situaţii de urgenţă. Rezultă că, la toate nivelurile este necesară o coordonare între elementele care 
răspund de ducerea luptei antiteroriste şi cele ale sistemului naţional de management pentru situaţii de 
urgenţă. Acest tip de coordonare este surprins în exemplul de mai jos.[4]  

Exemplu de calcul  
În cadrul unei aplicaţii de nivel judeţean conceput[ pentru antrenarea personalului în vederea 

contracarării acţiunilor teroriste, se construieşte ipoteza că o celulă a unei organizaţii teroriste îşi propune 
patru variante posibile de acţiune vizând atacarea unor componente ale infrastructurii critice din judeţul 
C. Aceste acţiuni îşi propun, printre altele, şi maximizarea numărului de victime.  

Cele patru variante posibile de acţiune sunt: 
T1 = aruncarea în aer a unui rezervor de 100 T conţinând STI1, situat pe platforma industrială a 

municipiului reşedinţă de judeţ;  
T2 = aruncarea în aer a vanelor de golire ale barajului hidrotehnic X, situat la 30 km în avalul 

râului care trece prin municipiul reşedinţă de judeţ;  
T3 = prăbuşirea intenţionată a unui avion utilitar plin cu explozibil peste CNE Z – centrala 

nucleară electrică Z – situată la 25 km de municipiul reşedinţă de judeţ; 
T4 = distrugerea prin explozie a unei porţiuni din magistrala feroviară internaţională care străbate 

partea de nord a judeţului.  
Existenţa acestor factori de risc este cunoscută la nivelul structurii judeţene care are în 

responsabilitate managementul situaţiilor de urgenţă. În scopul minimizării pierderilor care pot fi generate 
de cele patru variante descrise mai sus, managerul structurii de urgenţă trebuie să formuleze solicitarea 
pentru alocarea, în bugetul pe anul viitor, a unei resurse financiare care să se permită întreprinderea de 
acţiuni şi adoptarea de măsuri pentru limitarea, în primul rând, a nivelului de pierderi umane. Din cauza 
restricţiilor financiare, prin buget se poate satisface doar 80% din cerere. Acest fapt permite ca, la nivelul 
judeţului, planurile de protecţie şi intervenţie să poată fi elaborate pe baza a patru scenarii de răspuns la 
acţiunile teroriste. 

Pentru a alege scenariul de răspuns care să dea rezultate optime, specialiştii care încadrează 
structura de management a situaţiilor de urgenţă întocmesc următorul tabel, în care sunt menţionate 
efectele (în număr de vieţi umane salvate) aplicării celor patru scenarii de răspuns – S1, S2, S3, S4 –, 
corelate celor patru variante de acţiune – T1, T2, T3, T4 – ale teroriştilor. 

 
Si /Tj T1 T2 T3 T4 

S1 250 450 5000 550 
S2 600 300 6500 200 
S3 400 650 4100 550 
S4 150 1200 8600 200 

 
Aceste date se introduc în programul Game Theory din pachetul de programe QAM 

(Quantitative Analysis for Management). 

                                                 
1 Substanţe toxice industriale. 
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Rezultatele obţinute – probabilităţile de realizare a strategiilor de atac şi a scenariilor de răspuns 
– sunt arătate în tabelul următor.  

Probabilităţile de realizare a 
scenariilor de răspuns 

Si 

Probabilităţile de realizare a 
scenariilor de acţiune 

Tj 
S1 0,00 % T1 63,6 % 
S2 27,3 % T2  
S3 72,7 % T3 0,00 % 
S4 0,00 % T4 36,4 % 

Ce interpretare a rezultatelor îi pot oferi specialiştii managerului? 
Tot ce se poate spune, la prima vedere, este că există 72,7% şanse de realizare a scenariului S3 şi 

– analog – 63,6% şanse de realizare a variantei de acţiune T1. 
Exemplul de mai sus ne ajută în a concluziona că, acest tip de analiză poate contribui la efortul 

de a asigura, în mod unitar şi profesionist, apărarea vieţii şi sănătăţii populaţiei, a mediului înconjurător şi 
a valorilor materiale şi culturale importante, pe timpul producerii unor situaţii de urgenţă.  
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MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE CRIZĂ DE NATURĂ SĂ 
PROVOACE TULBURĂRI GRAVE ALE ORDINII PUBLICE 

 
 
 

Autor: Lector univ. dr. Cezar Peţa  
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

 
 
România parcurge în prezent o perioadă de tranziţie pe care o putem considera foarte bogată în 

transformări şi mai plină de consecinţe decât cea care a urmat celui de-al Doilea Război Mondial. 
Pe fondul îmbunătăţirii relaţiilor dintre superputeri şi a celor dintre statele din vestul şi estul 

Europei, se constată totuşi o creştere a gradului de instabilitate la nivel regional şi subregional, generată 
de multe situaţii de recrudescenţă a manifestărilor naţionaliste atât în cadrul statelor federale 
multinaţionale, cât şi în relaţiile dintre unele state naţionale. 

În acest context, situaţia României este destul de dificilă, mai ales datorită instabilităţii existente 
în centrul şi estul Europei. Ţara noastră poate fi afectată atât de consecinţele conflictelor interne din 
statele vecine, cât şi de acţiunile directe sau indirecte, singulare sau concertate din interior. Analiza 
situaţiilor de criză şi conflict din diverse zone ale continentului nostru evidenţiază, de asemenea, unele 
concluzii utile pentru evaluarea tipurilor şi modalităţilor probabile de manifestare a factorilor de risc şi 
insecuritate în contextul politico-strategic specific ţării noastre. Totodată, se ştie foarte bine că în ultimul 
deceniu al mileniului doi în care s-a cantonat, în centrul şi estul Europei, fenomenul tranziţiei de 
anvergură, în plan socio-politic şi economic, acest fenomen este marcat în chip nedorit de o escaladare 
permanentă a extremismului, terorismului şi crimei organizate, cu forme şi manifestări deosebit de 
violente, de o forţă şi brutalitate mai rar întâlnite, transformate într-o „strategie a tensiunii”. 

Apariţia şi proliferarea acestor fenomene destabilizatoare la nivel statal, la care se pot adăuga şi 
acţiuni separatiste, de sabotaj etc., pot pune în pericol procesul de consolidare şi dezvoltare a democraţiei 
şi statului de drept, valorile supreme ale ţării – independenţa şi unitatea naţională, integritatea teritorială şi 
suveranitatea ţării. 

Până în prezent, nu s-a reuşit o definire unanim acceptată, pe plan internaţional, a noţiunii de 
criză. Într-un sistem mai larg, prin criză, poate fi definită „o situaţie naţională sau internaţională în 
contextul căreia se creează o ameninţare la adresa valorilor, intereselor sau obiectivelor prioritare ale 
părţilor implicate, prin urmare, o stare de anormalitate, o stare de excepţie.”1 

În dicţionarele româneşti şi în lexiconul militar, conceptul de criză, desemnează, în general, 
„manifestarea unor dificultăţi (economice, politice, sociale etc.), perioadă de tensiune, de tulburare de 
încercări (adesea decisive) care se manifestă în societate, lipsă acută de mărfuri, de timp, de forţă de 
muncă, în care se manifestă acut neconcordanţa sau contradicţiile.”2 

Acest fenomen apare foarte des, cu frecvenţă aproape regulată, în realităţile naţionale, în viaţa 
internaţională, originile istorice putând fi identificate în evoluţia sinuoasă a societăţii şi vieţii 
internaţionale la un moment dat. În context geostrategic, majoritatea naţiunilor nu mai sunt preocupate de 
pericolul unei agresiuni de amploare, ci, mai degrabă, de tensiunile generate de conflicte şi dispute etnice, 
de fenomenul terorismului şi al crimei organizate, de proliferarea armamentelor, de migraţia neautorizată 
şi de disputele economice, deci de – credem noi – de sursele reale ale situaţiilor de criză. 

                                                 
1 Gândirea Militară Românească, nr. 6, Bucureşti, 2002, p. 139. 
2 Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, Editura Univers Enciclopedic, 1998. 
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Revenind la conceptul în sine, se poate accepta şi o altă definiţie a noţiunii de criză, ce poate fi 
înţeleasă ca „o apariţie bruscă şi neprevăzută a unui eveniment important, determinată de iniţiativa uneia 
dintre cele două părţi care obligă cealaltă parte la repunerea în discuţie a propriei strategii, dacă ea vrea 
să-şi apere interesele.”3 

În deceniile VI-IX ale secolului al XX-lea, criza era apreciată ca fiind spaţiul foarte îngust dintre 
pace şi război. Astăzi se porneşte de la faptul că „datorită” multitudinii cauzelor crizelor şi a formelor de 
apariţie a celor mai recente ale acestora, forurile politice, organismele internaţionale şi naţionale au mai 
mult timp la dispoziţie pentru a recunoaşte şi combate crizele. Gestionarea crizelor poate fi înţeleasă ca 
„un proces care implică organizare, planuri şi măsuri menite să aducă sub control situaţia, să oprească 
evoluţia negativă a acesteia şi să proiecteze o soluţie acceptabilă, principalul scop reprezentându-l găsirea 
căilor de menţinere a societăţii într-o stare de normalitate.”4 Tipurile de criză pot fi definite luându-se în 
seamă: domeniul de manifestare – economice, politice, diplomatice, sociale, militare; zona de 
manifestare: internă sau internaţională; durata: de scurtă durată, de lungă durată; gradul de prevedere: 
previzibile şi imprevizibile; caracterul combinat al factorilor menţionaţi. 

În general, criza este precedată de tensiuni sociale, care atunci când între state interesele sociale, 
etnice, economice, politice, religioase şi diplomatice diferă major face să nu se întrevăd posibilităţi care 
să ducă la aplanarea general acceptată de către părţi. Între starea de diferend şi starea de pace, evoluţia 
crizei cunoaşte: confruntarea, conflictul armat, detensionarea situaţiei, noua stabilitate. 

În situaţiile de criză există o limită a riscului – riscul calculat, caz în care există procedee, 
pârghii şi metode de intervenţie şi de exercitare a controlului. Depăşirea segmentului de risc calculat prin 
intervenţia unor factori aleatori alertează sistemul şi se intră în starea critică. Dinamica dezvoltării 
riscului calculat până la limita stării critice poartă denumirea de ameninţare. 

Apreciem că situaţiile de criză pot fi multiple, dar numai o parte dintre ele pot aduce atingere 
securităţii naţionale. Experienţa istorică arată că acţiuni agresive, cu atingere a securităţii interne, au avut 
loc şi în România, mai importante fiind conflictele din Bucureşti, din anul 1918, cele din Valea Prahovei 
din anul 1929, de la C.F.R. Griviţa din anul 1933 şi cele din sudul Basarabiei din anul 1935, înfruntările 
din Bucureşti din 12 februarie 1990, de la Târgu-Mureş din luna martie 1990, mineriadele, începând cu 
anul 1991 până în 1999, evenimentele culminând cu „episoadele” Costeşti şi Stoieneşti. 

Se apreciază că cele mai periculoase situaţii de criză de natură să provoace tulburări grave ale 
ordinii publice sunt următoarele: acţiunile separatiste, acţiunile terorist-diversioniste, sabotajele, blocările 
unor obiective civile sau militare, ale căilor de transport terestru, naval, feroviar şi comunicaţii de 
importanţă strategică a sistemului energetic naţional, acţiunile de destabilizare a ordinii de drept.”5 

Dintre forţele interne care pot desfăşura acţiuni ostile şi agresive cu atingerea securităţii 
naţionale putem enumera: grupările etnice, grupările infiltrate sau constituite pe teritoriul României, 
elementele de cercetare-diversiune, grupările constituite pe criterii religioase, grupările sau elementele 
teroriste şi terorist-diversioniste, formaţiunile paramilitare constituite din transfugi, exilaţi, imigranţi şi 
mercenari instruiţi special pe teritoriul naţional sau în străinătate, grupurile de indivizi străini sosiţi ca 
turişti, destinaţi să pregătească, să instruiască şi, eventual, să conducă structurile forţelor separatiste, 
elementele interne dizidente constituite în organizaţii legale şi controlate din exterior, elementele interne 
certate cu legea şi fără ocupaţie, angajate cu plată, partidele politice şi organizaţiile legale, angajate în 
instalarea altui regim decât cel constituţional. 

Pe plan intern factorii care ar putea declanşa situaţii de criză pot fi: 
- înrăutăţirea condiţiilor de viaţă a majorităţii populaţiei din cauza declinului economiei 

naţionale; 
- diminuarea nivelului siguranţei civice ca urmare a creşterii criminalităţii din cauza ritmului 

greu de stăpânit de către forţele de ordine publică; 
- disoluţia puterii statului prin lipsa de fermitate în aplicarea legii manifestată de instituţiile 

statului; 
- devalorizarea monedei naţionale şi creşterea necontrolată a inflaţiei; 
                                                 
3 Gândirea Militară Românească, nr. 6, Bucureşti, 2002, p. 140. 
4 Ibidem. 
5  Jandarmeria şi ordinea publică, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 2001. 
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- existenţa unei legislaţii permisive cu persoanele care comit acte antisociale; 
- înşelarea unor grupuri mari de persoane care au depus sume de bani la diferite jocuri 

piramidale sau alte fonduri private; 
- tendinţa unor grupări etnice sau religioase de a obţine autonomie teritorială. 
 
De asemenea, au apărut situaţii de risc potenţiale menite să tulbure ordinea publică care ar putea 

degenera în tulburări grave ale acesteia cu atingerea siguranţei statului. Cele mai „importante situaţii sunt: 
- reglări de conturi între taberele mafiote sau între acestea şi diferiţi oameni de afaceri sau 

întreprinzători particulari, bande care percep taxe de protecţie proprietarilor de magazine, restaurante, 
baruri, acte criminale îndreptate împotriva unor persoane care nu răspund cererilor infractorilor; 

- nemulţumirea în masă a cetăţenilor faţă de starea de nesiguranţă din societate, neasigurarea 
protecţiei fizice a cetăţenilor şi ocrotirea proprietăţii private combinată cu creşterea şomajului pot duce la 
crearea de tensiuni, urmate de o criză de amploare; 

- înmulţirea atacurilor infractorilor îndreptate asupra cadrelor abilitate în apărarea ordinii 
publice şi creşterea numărului de victime din partea oamenilor legii pe timpul executării misiunilor, 
concomitent cu înrăutăţirea condiţiilor de trai; 

- încercarea unor lideri de sindicat de a manipula opinia publică prin intoxicare cu informaţii de 
natură să incite la violenţă, la obţinerea prin folosirea forţei a unor avantaje morale şi materiale; 

- campania de denigrare a unor lideri de sindicat cu impact naţional, care nu pot fi manipulaţi de 
forţe antisociale în vederea înlăturării şi înlocuirii din funcţiile de conducere; 

- trecerea unui număr mare de oameni în şomaj fără a se lua măsuri de protecţie socială, în 
special în oraşele mari, importante din punct de vedere economic, social, politic etc.; 

- acţiuni revendicative şi de protest cu motiv religios cauzate de nerecunoaşterea unor culte sau 
a unor secte, revendicarea unor lăcaşe de cult aparţinând altor confesiuni, prin acte violente şi prin 
angajarea unui număr mare de enoriaşi; 

- stări tensionate între populaţia majoritară şi romi, ca urmare a unor fapte cu un profund 
caracter antisocial.”6 

Managementul situaţiilor de criză, în sens particular, sugerează o preocupare constantă de unire 
a eforturilor în scopul lichidării conflictelor, indiferent de tipul acestora, şi abordarea complexă şi 
documentată a situaţiilor care le generează, cu accent pe modalităţile concrete de soluţionare a crizei. 
Managementul crizei constituie o acţiune specializată complexă, dirijată, susţinută pe multiple planuri – 
politic, diplomatic, economic, militar, social, religios, ecologic etc. – pentru diminuarea şi menţinerea sub 
control a efectelor negative. Totodată, constituie procesul care stabileşte procedurile şi activităţile 
planificate şi desfăşurate menite să ducă la gestionarea crizei, la oprirea evoluţiei ei şi la găsirea unei 
soluţii acceptabile de rezolvare a ei. 

Latura fundamentală a managementului crizei o constituie reacţia promptă şi adecvată a 
autorităţii executive la evenimentele care ameninţă direct şi concret securitatea naţională ori, în cazul 
dezastrelor, starea de normalitate. În plan naţional, managementul crizei cuprinde „ansamblul de măsuri şi 
acţiuni stabilite de Guvern, ministere, prefecturi, primării şi alte instituţii ale statului, în vederea garantării 
securităţii naţionale şi a stării de normalitate socială, militară, economică, religioasă, ecologică etc. 

Managementul situaţiilor de criză presupune mai multe obiective, cum ar fi: 
- reducerea tensiunilor, în scopul prevenirii transformării lor în criză; 
- gestionarea efectivă a crizelor apărute, pentru a preveni transformarea lor în conflicte între 

elementele sistemului; 
- organizarea pregătirii civile şi militare, în mod corespunzător, pentru diferite tipuri de criză, 

conferind capacitatea de a descuraja acţiunile împotriva elementelor implicate; 
- manifestarea capacităţii de a controla reacţia, iar în cazul în care izbucnesc conflicte, de a 

preveni escaladarea lor. 
Componentele esenţiale ale „managementului crizei sunt: 
- metodele şi procedeele de culegere, transmitere şi evaluare a informaţiilor; 
                                                 
6 Tudor Cearapin, Securitatea şi apărarea naţională a României, Editura Fundaţiei Revista Jandarmeriei, Bucureşti, 

2002, p. 309. 



 
 

- 12 -

- analiza situaţiei create ca urmare a apariţiei crizei; 
- analiza părţilor oponente implicate în proces; 
- analiza scopurilor şi mijloacelor; 
- definirea opţiunilor de răspuns conform scopurilor politice, militare, economice, sociale; 
- implementarea situaţiei optime de rezolvare.”7 
Pentru a preveni pericolele potenţiale şi pentru a reduce riscurile pe care le poate produce o criză 

este necesar să se menţină o capacitate de reacţie efectivă şi constantă, indiferent dacă aceasta este 
realizată individual sau în cooperare. 

Managementul crizelor se realizează de către autorităţile naţionale de comandă care au atribuţii 
de decizie şi responsabilităţi privind conceperea, planificarea, organizarea şi controlul măsurilor adoptate. 
România are propriul sistem de management al crizelor aflat sub autoritatea Comitetului de Coordonare a 
Reacţiei la Criză, condus de primul-ministru, cu competenţele de decizie stabilite de lege şi Centrul 
Naţional de Management al Crizelor, organ tehnic în cadrul primei structuri, cu misiunea să coordoneze 
activitatea centrelor operaţionale pentru situaţii de criză de la nivelul ministerelor. 

Gestionarea aspectelor cu caracter militar proprii situaţiilor de criză se extinde numai cu aprobări 
specifice, astfel, pe plan intern, conform planurilor de cooperare ale Ministerului Apărării Naţionale cu 
celelalte ministere, pentru intervenţii cu trupe; pe plan internaţional, sub egida O.N.U. sau O.S.C.E., 
pentru operaţii de sprijin al păcii şi alte operaţii desfăşurate pe baza rezoluţiilor Consiliului de Securitate. 

Guvernul României controlează toate mijloacele pe care le are la dispoziţie, ca instrumentele 
diplomatice, economice, informaţionale şi altele; acţiunea militară trebuie să fie ultima la care recurge sub 
conducerea Statului Major General. 

În soluţionarea situaţiilor de criză, statul român asigură că orice decizie privind angajarea 
forţelor sale armate va fi constituţională, iar îndeplinirea misiunilor va fi sub controlul nemijlocit al 
autorităţilor naţionale de comandă. 

Cerinţele care trebuie respectate în activitatea de gestionare a situaţiilor de criză sunt: 
- elaborarea operativă a deciziilor – presupune o bună cunoaştere a cauzelor generatoare a 

situaţiilor de criză, stăpânirea situaţiei în domeniu, o bună pregătire a forţelor, adaptarea la condiţiile de 
specificitate a situaţiei de criză ce s-a creat, existenţa unor specialişti responsabili cu experienţă, 
capacitate de anticipare, diplomaţie în atenuarea situaţiilor de criză pentru îndeplinirea scopului propus; 

- veridicitatea şi oportunitatea informaţiilor – vizează în mod deosebit adaptarea şi actualizarea 
informaţiilor despre evoluţia crizei în condiţiile în care sunt insuficiente, neverificate, false, uneori 
fabricate în scop de dezinformare şi faţă de care trebuie folosite datele serviciilor specializate şi 
informaţiile din dispozitivele proprii; 

- coordonarea activităţilor – asigură distribuirea informaţiilor necesare tuturor factorilor 
interesaţi pentru rezolvarea situaţiilor de criză, dar şi cooperarea între aceştia pentru realizarea 
obiectivului propus; 

- controlul activităţii manageriale – este un atribut care asigură verificare modului de înţelegere 
şi aplicare a obiectivelor şi a acţiunilor întreprinse; 

- informarea publicului – cerinţă cu efecte asupra dinamicii situaţiilor de criză, făcându-se 
distincţie între informaţiile factorilor angajaţi în rezolvarea situaţiei şi informaţiile destinate publicului 
larg; 

- asumarea răspunderilor – presupune ca echipa managerială să pună pe prim plan interesele 
naţionale, respectarea Constituţiei şi legilor ţării, chiar dacă prin aceasta un număr de persoane vor fi 
supuse unor restricţii, inclusiv în ceea ce priveşte dreptul la libertate sau chiar la viaţă.8 

Conform Legii nr. 453/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 
1/1999, privind regimul stării de urgenţă şi al stării de asediu, pe timpul stării de urgenţă coordonarea 
aplicării măsurilor revine Ministerului Administraţiei şi Internelor, folosirea forţelor Ministerului Apărării 
Naţionale, în mod deosebit pentru restabilirea ordinii de drept grav afectate, constituie măsura de ultimă 
instanţă şi se face în baza mandatului Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. 

                                                 
7 Gândirea Militară Românească nr. 6, Bucureşti, 2002, p. 143. 
8 Tudor Cearapin, op.cit., p. 314. 
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Starea de urgenţă reprezintă „ansamblul de măsuri cu caracter politic, economic, social şi de 
ordine publică, instituit în întreaga ţară sau în anumite zone ori în unele unităţi administrativ-teritoriale.”9 
Este o măsură excepţională care se instituie pentru înlăturarea unor pericole publice care aduc atingere 
gravă ordinii, sănătăţii şi moralei publice sau pentru limitarea consecinţelor unor calamităţi sau a unui 
dezastru deosebit de grav. 

Starea de asediu reprezintă „ansamblul de măsuri cu caracter politic, militar, economic şi social, 
care se instituie în anumite zone sau pe întreg teritoriul ţării, în scopul creşterii capacităţii de apărare a 
ţării, în situaţia iminenţei unei acţiuni sau inacţiuni îndreptate împotriva suveranităţii, independenţei, 
unităţii statului sau integrităţii teritoriale.”10  

Forţele de ordine publică sunt acele forţe care sunt învestite, îndrituite să exercite dreptul de 
poliţie, instituţii şi autorităţi competente şi cu atribuţii în materie de ordine publică, cu drept de a soma pe 
oricine, în scopul de a respecta regulile de conduită pe care le-a încălcat. 

Forţele de ordine publică se compun din: 
- forţe principale; 
- forţe de sprijin; 
- forţe complementare; 
- forţe de excepţie.11 

Forţele principale sunt abilitate prin lege să exercite dreptul de poliţie a statului, reprezentând 
componenta de bază a structurilor destinate să gestioneze întreaga problematică din domeniul ordinii 
publice pe timp de pace sau pe timpul stării de urgenţă.12 În cadrul acestora sunt cuprinse: Poliţia şi 
Jandarmeria; 

Organul specializat al administraţiei publice, abilitat să acţioneze în situaţii de criză, independent 
sau în cooperare cu alte elemente ale sistemului naţional de apărare pentru apărarea ordinii de drept şi a 
celei constituţionale, este Jandarmeria – principala forţă de ordine publică. 

Forţele principale de ordine publică atât în timp de pace, cât şi în timp de criză, au atributul 
menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice executând următoarele misiuni: 

 În timp de pace: 
- organizează şi execută, îndrumă şi controlează activităţile de menţinere şi asigurare/restabilire 

a ordinii publice, de combatere a manifestărilor de violenţă, precum şi de prevenire şi combatere a 
corupţiei, criminalităţii şi a crimei organizate; 

- întreprind măsuri specifice pentru prevenirea şi contracararea faptelor ce constituie ameninţări 
la adresa siguranţei naţionale sau alte ilegalităţi ce vizează misiunile, patrimoniul şi personalul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor; 

- restabilesc, împreună cu alte forţe legitime ale statului, ordinea publică grav tulburată; 
- asigură măsurile pentru apărarea vieţii, integrităţii corporale şi libertăţii persoanelor, 

proprietăţii publice şi private, celorlalte drepturi şi interese legitime ale cetăţenilor şi ale comunităţii; 
- desfăşoară activităţi, prin mijloace specifice, pentru cunoaşterea, prevenirea şi combaterea 

infracţiunilor, precum şi în cazurile în care se pregăteşte comiterea unor fapte ilicite; 
- asigură paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor de importanţă deosebită pentru apărarea ţării şi 

activitatea statului, a localurilor misiunilor diplomatice sau ale unor agenţii şi reprezentanţe economice, 
precum şi a sediilor unor organisme internaţionale care desfăşoară activităţi pe teritoriul României; 

- asigură paza transporturilor unor valori importante constând în titluri de tezaur, metale şi 
pietre preţioase, valori ştiinţifice, tehnice, de cultură şi artă, precum şi a transportului armelor, muniţiilor, 
materialelor explozive, stupefiantelor, al substanţelor toxice sau radioactive ori al altor materii sau 
substanţe periculoase;13 

                                                 
9 Ordonanţa de urgenţă nr. 1/1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 22 din 21 01.1999, art. 3. 
10 Idem, art. 2. 
11 H.G.R. nr. 196 din 17 martie 2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de 

realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale. 
12 Idem. 
13 H.G.R. nr. 196 din 17 martie 2005. 
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 Pe timpul stării de urgenţă şi al stării de asediu: 
- intensifică activitatea pentru culegerea de informaţii şi date referitoare la intenţiile unor 

persoane predispuse la acte de tulburare a ordinii publice ori la atacarea sediilor instituţiilor publice, 
unităţilor militare sau a demnitarilor; 

- reţin persoanele care au un comportament turbulent, în special pe cele care incită la violenţă 
şi dezordine; 

- intensifică activităţile pentru descoperirea persoanelor care deţin ilegal armament şi muniţii, 
explozivi sau substanţe toxice ori radioactive; 

- iau toate măsurile de prevenire a sustragerilor de explozivi, materiale radioactive şi substanţe 
toxice de la obiectivele care le produc sau le întrebuinţează; 

- facilitează deplasarea cu prioritate a forţelor de intervenţie pe traseele către zona de acţiune; 
- interzic accesul vehiculelor şi, după caz, al persoanelor în zonele în care ordinea publică a 

fost grav tulburată; 
- atenţionează populaţia paşnică să nu desfăşoare activităţi care ar îngreuna intervenţia forţelor 

de ordine; 
- asigură măsurile de pază întărită a obiectivelor din competenţă, în special a celor din zonele 

afectate de situaţiile de criză; 
- intensifică acţiunile de combatere a manifestărilor de violenţă şi restabilire a ordinii 

publice;14 
Fără îndoială că situaţiile de criză internă sunt forme de manifestare a nemulţumirilor, 

contradicţiilor de orice natură, acţiuni ale unor cercuri interne sau acţiuni externe interesate în 
destabilizarea ţării. Implicaţiile acestora atentează la securitatea naţională, împiedică buna funcţionare a 
instituţiilor statului şi duc la destabilizarea ordinii de drept. 

Indiferent de cauzele care generează aceste situaţii de criză, acestea presupun intervenţia 
eficientă a forţelor de ordine publică şi, în situaţiile prevăzute le lege, intervenţia şi a celorlalte forţe ale 
Sistemului Naţional de Apărare. 
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Introducere 
 
Din punct de vedere strict mecanicist, comunicarea – interpersonală sau de masă – are ca 

fundament elemente precum: emiţătorul, mesajul de transmis, un canal de comunicare, contextul în care 
se desfăşoară procesul comunicării, receptorul mesajului şi nu în ultimul rând, codul care să „îmbrace” 
mesajul.  

De-a lungul timpului au existat diverse teorii şi modele ale comunicării de masă care au pus 
accentul pe câte un element al acestui aparent liniar proces de comunicare. 

În prima aparte a articolului voi aborda conceptul de cod şi diversele lui forme: codurile de 
semnificare cu subtipologia sa, codurile comportamentale, relaţia dintre coduri şi comunitate, obstacolele 
care se ivesc în momentul codării sau decodării. 

În cea de-a doua parte a acestui articol voi aborda teoriile care fac referire la această temă: teoria 
cultivării, teoria hegemonică, teoriile mitologice şi teoriile constructiviste. 

Teoria cultivării este, alături de teoria hegemonică, o teorie cu efecte limitate. Aceasta cultivă 
valori şi atitudini în rândul societăţii, însă, există o serie de variabile care au demontat efectul masificator 
al procesului de cultivare. 

Teoria hegemonică a lui Gramsci este o precursoare a discursului constructivist, căci 
prefigurează ideea de „realitate construită”, demonstrând cum se menţine inegalitatea între clasa socială 
dominatoare şi cea dominată şi care este rolul cunoaşterii în acest proces. Interesele clasei dominatoare 
erau ubicue, regăsindu-se nu doar în ideologie, ci şi diverse aspecte de „simţ comun”.  

Teoriile constructiviste au ca fundament ideea că realitatea este un construct şi nu ceva dat. 
Membrii unei culturi participă în mod activ la acest proces de construcţie. Am abordat şcoala de la 
Chicago, şcoala de la Palo Alto, interacţionismul, etnometodologia etc. 

Teoriile mitologice – cele ale lui Roland Barthes şi respectiv Lévi-Strauss – abordează mitul din 
direcţii opuse. Barhtes accentuează funcţia „naturalizatoare” a mitului, pe când Lévi-Strauss pune 
accentul pe modalitatea în care societatea face faţă anxietăţii, influenţele lui Freud fiind evidente. Aceste 
diferenţe se regăsesc de altfel şi la nivel de limbaj. 

 
I. Codul - concept şi tipologie 
 
La începuturi, în anii ’40 s-a evidenţiat teoria matematică a comunicării a lui Shannon şi Weaver 

care percepea comunicarea ca pe un proces, ca pe o transmitere de mesaje (John Fiske, Introducere în 
ştiinţele comunicării, 2003, p. 21). Modelul mai sus menţionat era liniar şi simplist şi era compus din 
„sursă, emiţător sau encoder adică cel care transformă mesajul în semnale, canal, receptor sau „decodor” 
şi destinatar. (Armand Mattelart, Michelle Mattelart, Istoria teoriilor comunicării, 2001, p. 44). În acest 
model de comunicare se conturează noţiunea de informaţie care nu este acelaşi lucru cu înţelesul 
(Weaver, 1949, p. 99-100) – fiind folosită în sens tehnic, specializat. Aceştia menţionează faptul că 
informaţia „devine o măsură a libertăţii noastre de alegere în construirea mesajului pe care îl transmitem” 
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(idem, p. 57). Cu alte cuvinte, informaţia nu are legătură cu conţinutul, reprezentând „o măsură a 
predictibilităţii semnalului, adică numărul de posibilităţi deschise pentru emiţătorul mesajului.” (John 
Fiske, Introducere în ştiinţele comunicării, 2003, p. 24). Aici intervin doi termeni care sunt strâns legaţi 
de conceptul de informaţie: entropia şi redundanţa. Termenii sunt opuşi ca sens: redundanţa referindu-se 
la elementele predictibile sau la cele convenţionale dintr-un mesaj (ajută la decodarea mesajului), iar 
entropia la cele care sunt puţin sau deloc predictibile. Redundanţa reiese din convenţii – „tipare cunoscute 
şi comun împărtăşite” – şi ajută la depăşirea obstacolelor cauzate de canale bruiate de prea mult zgomot, 
legate de transmiterea unui mesaj entropic. (idem, p. 26, 27, 28). 

După cum se observă, în acest model liniar de comunicare apar noţiunile de mesaj, informaţie, 
decodare a mesajului prin redundanţă, dar nu accentuează ideea de cod. 

Codul este conceput ca un sistem de semnificare comun membrilor unei culturi sau subculturi şi 
este format din semne, reguli şi convenţii care reglementează modul şi locul de apariţie a acestor semne, 
precum şi posibilităţile de combinare ale acestora. (idem, p. 38). Sistemul acesta de semnificare are în 
compunere nişte reguli pe care toţi membrii unei comunităţi îl cunosc şi cu care implicit, sunt de acord. 
Astfel, se evidenţiază conexiunea dintre cod şi cultură. Există două tipuri majore de coduri: codurile 
comportamentale şi cele de semnificare. 

Codurile de semnificare – la bază sisteme de semne – cuprind: codul analogic şi cel digital; 
codurile prezentaţionale; codurile elaborate şi restrânse; codurile difuzării de masă şi cele ale difuzării 
limitate. 

Codul digital cuprinde un semnificat şi un semnificant, dar ele sunt separate spre deosebire de 
codul analogic unde aceste două componente se află într-un continuum. Codurile digitale, fiind uşor de 
divizat şi de analizat, sunt mai uşor de înţeles. Realitatea în care trăim este analogică şi pentru a o înţelege 
avem nevoie să găsim în ea elemente şi trăsături digitale. Realitatea este atât un proces de codificare, cât 
şi unul de decodificare. Percepţia realităţii de către un individ presupune ca acesta să identifice acele 
elemente digitale, apoi să perceapă relaţia său legătura dintre ele pentru a le putea vedea şi înţelege ca pe 
un tot unitar. Procesul de percepţie a realităţii este tipic fiecărei culturi, de unde reiese că realitatea este un 
„construct social”. (idem, p. 91). 

Codurile prezentaţionale produc texte, mesaje autonome şi se referă la comunicator şi la cadrul 
social în care se află acesta. Având ca fundament semnele, aceste coduri cuprind semne iconice şi 
simbolice. (idem, p. 92). 

Codurile elaborate şi cele restrânse sunt concepte care aparţin lui Basil Bernstein (1964 şi 1973), 
sociolingvist care a insistat asupra legăturii dintre limbaj şi clasa socială a celui care îl foloseşte. Codurile 
restrânse aparţin unei comunităţi mici, compacte, tradiţionale. Acestea au următoarele trăsături: vocabular 
simplu, sintaxă la fel de simplistă, este oral, redundant, orientat către relaţiile sociale. Depind de o 
identitate culturală la nivel local, restrâns şi sunt influenţate de un set de experienţe, valori şi presupuneri 
comune. Se referă la latura concretă a realităţii şi sunt dependente de experienţa culturală. Pe de altă 
parte, codurile elaborate tind să fie specifice clasei de mijloc moderne şi se caracterizează prin 
următoarele: sunt complexe din punct de vedere al vocabularului şi al sintaxei, pot fi atât vorbite, cât şi 
scrise, sunt entropice, mai greu de descifrat, sunt orientate spre individ ca entitate separată de grupul său 
comunitatea din care face parte. Exprimă latura abstractă, foloseşte generalizări şi sunt dependente de 
educaţia formală. (idem, p. 97, 98). 

Codurile audiovizualului, mai precis, cel al difuzării de masă şi al difuzării limitate au 
similitudini cu codurile restrânse şi respectiv elaborate şi se definesc prin prisma naturii audienţei. Codul 
difuzării de masă este specific audienţei de masă, iar codul audienţei restrânse are ca ţintă o audienţă 
restrânsă, elitistă, individualistă, orientată către persoană. De exemplu, un canal de televiziune care 
difuzează numai muzică clasică foloseşte un cod al difuzării limitate. Şi totuşi, există diferenţe între 
codurile restrânse şi codurile difuzării limitate în sensul că primele sunt legate prin experienţe comune şi 
deci împărtăşite, iar ce a de-a doua categorie are ca liant experienţa educaţională. Ambele coduri au drept 
urmare o funcţie socială (idem, p. 103). 

Codurile şi comunitatea 
Dată fiind funcţia socială, codurile fac legătura cu comunitatea prin aceea că împărtăşesc cu 

aceasta un acord cu privire la elementele componente, la regulile după care aceste elemente se pot 
combina, a funcţiei sociale pe care o au şi a semnificaţiilor deschise către destinatar sau receptor. Acest 
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acord se poate realiza în trei moduri: a) prin convenţie şi utilizare, b) prin acord explicit sau prin 
intermediul codurilor arbitrare/logice, şi c) prin intermediul codurilor estetice sau a indiciilor din text. 

Convenţia şi utilizarea nu sunt coduri înscrise undeva anume, sunt pur şi simplu cunoscute şi 
împărtăşite de către membrii unei culturi şi derivă din experienţele acestora. Astfel, convenţia dă naştere 
unor aşteptări (că totul se va derula conform regulilor binecunoscute) şi sunt redundante, deci presupun o 
decodare uşoară. (idem, p. 104) 

Acordul explicit sau codurile arbitrare se referă la acele coduri care sunt luate ca atare de către 
utilizatori, având o relaţie fixă, cunoscută şi acceptată de către ei. Exemple în acest sens sunt codul rutier, 
simbolurile chimice etc. Aceste coduri sunt de tip închis, în sensul că cititorul nu poate participa la 
crearea sensului precum în cazul codurilor convenţionale (idem, p. 107). 

Codurile estetice sunt greu de definit, entropice, strâns legate de contextul cultural în care apar şi 
ţin de latura subiectivă a individului. Acesta trebuie să le negocieze înţelesul. 

Codurile estetice pot fi şi redundante sau convenţionale atunci când sunt împărtăşite de 
comunitate, dar pot fi şi entropice precum o operă de artă avangardistă pentru a cărei decodare 
comunitatea trebuie să-i găsească codurile în indiciile pe care ea însăşi le oferă receptorului. 

Codurile şi convenţiile sunt liantul dintre individ şi contextul cultural căruia îi aparţine, sunt cele 
care menţin vie o cultură (idem, p. 110). 

Obstacole la nivel de codare şi decodare 
Stuart Hall (Armand Mattelart, Michelle Mattelart, Istoria teoriilor comunicării, 2001, p. 84, 85) 

vorbeşte de trei tipuri de decodare în cazul comunicării televizuale şi anume dominantă, opoziţională şi 
negociată. Decodarea dominantă corespunde teoriei hegemonice (abordată ulterior), cea opoziţională are 
ca punct de plecare un alt cadru de referinţă decât cel obişnuit, iar decodarea negociată are ca fundament 
„elemente de opoziţie şi de adaptare, o mixtură de logici contradictorii, care subscrie în parte 
semnificaţiilor şi valorilor dominante, dar se referă la o situaţie trăită, la nişte interese categoriale.”(idem, 
p. 85)  

Obstacolele din codare şi decodare reies din aspectul social al codurilor, cât şi din cel al 
limbajului. După cum am afirmat deja, codurile sunt parte integrantă a comunităţii sau culturii prin 
convenţie şi utilizare. În momentul în care un mesaj este codat de către o anume comunitate şi decodat de 
către o altă comunitate care nu are aceleaşi experienţe culturale, se produce ceea ce Umberto Eco (1965) a 
denumit „decodarea aberantă”. În cazul codurilor arbitrare nu se poate pune problema decodării aberante, 
căci înţelesul este foarte clar şi acceptat de către membrii comunităţii. În ceea ce priveşte codurile 
estetice, decodarea aberantă este cea care predomină până când societatea în care operează ajunge să le 
„înveţe” sensurile. 

Codarea şi decodarea mesajului nu se realizează în mod facil, căci limbajul în sine are trăsăturile 
sale intrinseci care pot deveni sursa de probleme când nu este folosit corect. Un prim exemplu în acest 
sens este trăsătura statică a limbajului versus caracteristica dinamică a realităţii. Acest aspect a fost 
reliefat încă din timpuri străvechi, de la Heraclit, care afirma că: ”Nu ne putem cufunda de două ori în 
acelaşi râu”, până la Alvin Toffler, care a spus: „Am simţit că metafora valurilor oferă o modalitate 
puternică de a caracteriza perioadele de schimbare fundamentală din societate...”. (Werner J. Severin şi 
James W. Tankard, Perspective asupra teoriilor comunicării de masă, 2004, p. 94). Un al doilea exemplu 
este caracterul limitat al limbajului opus caracterului virtual nelimitat al realităţii. În aceeaşi lucrare, (p. 
95) se face referire la estimarea lui Wendell Johnson (1972) conform căreia, în limba engleză ar exista 
cam 500.000–600.000 de cuvinte şi că ele sunt în mod vădit insuficiente pentru a reprezenta numărul 
infinit de procese, fapte, experienţe. Dat fiind caracterul limitat al limbajului, teoreticienii semanticii 
generale au concluzionat că niciodată nu putem spune absolut totul despre un lucru anume. Un al treilea 
element care face dificilă codarea este opoziţia abstract (limbajul)/concret (realitatea). Caracterul abstract 
al limbajului este unul util, căci el este acela care ne permite să generalizăm şi să gândim în categorii. 
„Abstractizarea este procesul prin care selectăm unele detalii în defavoarea altora (idem, p. 96). 
Cunoaşterea umană are ca fundament categorizarea sau clasificarea. Prin intermediul acestui proces noi 
nu facem altceva decât să scoatem în evidenţă similitudinile şi să ignorăm diferenţele. Cu cât gradul de 
abstractizare este mai mare, cu atât ne îndepărtăm de realitate. 

Tot Wendell Johnson (1972) a afirmat că limbajul conţine nişte presupuneri despre realitate, 
unele dintre ele fiind aşa de adânc înrădăcinate încât noi, vorbitorii, nu le mai conştientizăm prezenţa. Ca 
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urmare, limbajul ne influenţează nu doar la nivelul mesajului pe care dorim să îl transmitem, ci şi la 
nivelul modului nostru de gândire. Un exemplu în acest sens îl constituie scrierea chineză, care este o 
scriere ideografică. Ideograma femeii apare în diferite combinaţii cu alte ideograme pentru a forma noi 
înţelesuri legate de femeie – ideograma femeii repetată de trei ori înseamnă trădare. (idem, p. 98). 

Date fiind cele patru trăsături ale limbajului pe care le-am amintit mai sus, noi tindem să îl 
folosim într-un mod nu tocmai adecvat. Cazurile de folosire improprie a limbajului sunt următoarele: a) 
abstractizarea cu blocarea la un nivel, b) identificarea exagerată, c) evaluarea cu două posibilităţi şi 
proiecţia inconştientă. Termenul de abstractizare cu blocare la un nivel îi aparţine tot lui Wendell Johnson 
(1946, p. 270) şi arată când ne blocăm la un anume nivel de abstractizare: inferior sau superior. Dacă un 
mesaj conţine cuvinte de genul „fascism” sau „dreptate” – adică plasate la un nivel superior de 
abstractizare – şi nu sunt înconjurate şi de cuvinte concrete – situate la un nivel inferior de abstractizare – 
decodarea mesajului este destul de dificil de făcut. Numai o combinaţie de termeni situaţi la diferite 
niveluri de abstractizare face ca un mesaj să fie eficace şi, în consecinţă, uşor de decodificat. (idem,  
p. 99). 

Al doilea tip de folosire improprie a limbajului este identificarea exagerată. Aceasta presupune 
lipsa distincţiilor între membrii aceleiaşi categorii sau clase, aceştia fiind consideraţi identici. Termeni 
sinonimi pentru această situaţie sunt „gândire categorică” sau „suprageneralizare”. Un exemplu este 
stereotipia. Ca soluţie la această problemă, semioticienii au propus utilizarea unor numere de indexare, fie 
ele scriptice sau mentale. Cu alte cuvinte, când folosim cuvântul „maşină” în diferite contexte şi mental îi 
atribuim câte un index pentru fiecare situaţie, atunci ştim că „maşina 1” este diferită de „maşina 2.” 

Al treilea tip de utilizare neadecvată a limbajului este evaluarea cu două posibilităţi şi proiecţia 
inconştientă care mai este cunoscută şi ca „gândirea de tip ori-ori” sau „gândirea fără posibilitate de 
mijloc”. Implicit se evidenţiază din aceste concepte sinonime faptul că noi considerăm posibile doar două 
variante, când de fapt există o gamă foarte largă de opţiuni. Motivele pentru care avem tendinţa de a 
categorisi lumea din jur prin prisma a două elemente opuse sunt două: primul are în vedere faptul că 
limbajul în sine are doar două cuvinte opuse pentru a descrie o situaţie („zi” şi „noapte”, de exemplu), şi 
în al doilea rând, psihologul Earl C. Kelley (1947) a afirmat că oamenii percep realitatea prin prisma 
scopului urmărit de ei şi în concordanţă cu experienţa lor din trecut (idem, p. 101). Aspectul trecerii 
realităţii prin filtrul personal – atât ca scop cât şi ca experienţă – poartă numele de proiecţie inconştientă. 
O soluţie propusă de semioticieni pentru această proiecţie inconştientă este adăugarea expresiei „după 
părerea mea” ori de câte ori afirmăm ceva. 

La nivel de afirmaţie, se disting trei tipuri conform lui S.I. Hayakawa (1964): relatare, inferenţă 
şi judecată. Aceste trei categorii de enunţuri sunt foarte importante atunci când se are în vedere 
obiectivitatea în jurnalism. În primul rând, relatarea se referă la o situaţie care poate fi verificată, cum ar fi 
temperatura de afară. În al doilea rând, inferenţa se produce atunci când facem o afirmaţie despre un lucru 
necunoscut pe baza a ceva cunoscut: putem vorbi despre sentimentele său trăirile unei persoane bazându-
ne pe limbajul corporal al acesteia. În al treilea rând, judecata este întruchiparea unei aprobări sau a unei 
dezaprobări pentru un obiect, pentru o persoană sau o situaţie reală. Exemple în acest sens sunt cuvinte 
precum „grozav” sau extraordinar” pe de o parte, şi „groaznic” sau „ oribil”, pe de altă parte. 

Pentru a fi obiectivi, jurnaliştii ar trebui să se limiteze pe cât posibil la afirmaţii de genul relatării 
în detrimentul judecăţilor şi inferenţelor şi, pe deasupra, şi la preferinţa pentru o anume direcţie, adică 
selectarea detaliilor care duc într-o direcţie sau alta. (idem, p. 103). 

 
II. Teorii 
 
A. Teoria cultivării 
Teoria cultivării este o teorie cu efect limitat alături de teoria hegemonică. Americanul George 

Gerbner (1970) este cel care, pe baza unor studii empirice asupra efectelor televiziunii şi, plecând de la 
ipoteza că televiziunea este instrumentul cultural major în societatea americană, a stabilit că există o 
relaţie între mijloacele de comunicare în masă şi societatea în care acestea acţionează - la nivel cultural. A 
folosit studii care se refereau la audienţe şi date derivate din analiza de conţinut pentru a demonstra că 
există o relaţie de „cultivare” între mass-media şi societate. 

Mai exact, sondajele lui Gerbner (1970) au demonstrat că variabila demnă de luat în considerare 
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era numărul de ore petrecut în faţa televizorului: cei care făceau din televiziune unica sursă de informare 
credeau că lumea în care trăiesc este nesigură şi rea – un posibil efect de cultivare. Este evident că au 
existat şi alte variabile care au fost luate în considerare precum vârsta, nivelul de educaţie etc. 

Cu alte cuvinte, în viziunea lui Gerbner (1970), mass-media îşi asumă rolul de a cultiva atitudini 
şi valori în cadrul unei culturi. Este foarte important de menţionat că media nu îşi asumă rolul de creator, 
ci de cultivator de valori, roluri, concepţii despre lume şi atitudini, prezumţia de plecare fiind aceea că ele 
există deja în societate. Media apare în această ipostază ca un mediator, un intermediar care nu face 
altceva decât să se asigure că această „cultivare” există pe o arie cât mai mare, că realizează „un consens 
împărtăşit” între membrii societăţii respective. (John Fiske, Introducere în ştiinţele comunicării, 2003,  
p. 192). Instrumentul folosit pentru a demonstra existenţa valorilor într-o cultură anume este analiza de 
conţinut, iar cel utilizat pentru investigarea măsurii în care ele sunt cultivate de către mass-media este 
diferenţialul semantic. Gerbner (1970) susţine că „o cultură comunică cu sine însăşi prin intermediul 
totalităţii produselor sale mediatice şi că această comunicare menţine sau modifică consensul larg 
referitor la valorile culturii respective.” (idem, p. 183). 

Se impune clarificarea celor doi termeni menţionaţi mai sus: analiza de conţinut şi diferenţialul 
semantic. Analiza de conţinut are în vedere nivelul denotativ al comunicării, dar la nivel conotativ ea 
relevă valorile şi atitudinile sociale asociate. Diferenţialul semantic a fost introdus de Charles Osgood 
(1967) ca „modalitate de studiere a sentimentelor, atitudinilor şi emoţiilor oamenilor faţă de anumite 
concepte.” (idem, p. 185). Acest lucru are ca punct de pornire faptul că cititorul se află într-o relaţie activă 
cu mesajul. John Fiske afirmă în lucrarea Introducere în ştiinţele comunicării că cititorul este definit prin 
prisma reprezentărilor sale sociale şi culturale şi se constituie în acelaşi timp în canalul de comunicare 
dintre mesaj şi cultură. Analiza de conţinut şi diferenţialul semantic colaborează pentru a clarifica 
înţelesul - interacţiunea dintre cititor şi mesaj. 

Pe de altă parte, teoria lui Gerbner a fost criticată de-a lungul timpului, unul din criticii săi fiind 
Paul Hirsch. Acesta a revizuit teoria introducând doi noi termeni: „curentul principal” şi rezonanţa. 
(Werner J. Severin şi James W. Tankard, Perspective asupra teoriilor comunicării de masă, 2004,  
p. 280). Aceste concepte împărtăşeau ideea că petrecerea unui număr mare de ore în faţa televizorului nu 
avea aceleaşi efecte pentru toate grupurile sociale. Curentul principal se produce atunci când două său 
mai multe grupuri au aceleaşi rezultate în urma vizionării îndelungate. Un exemplu în acest sens, raportat 
la societatea românească, ar putea fi următorul: atât indivizii cu educaţie sub nivel mediu, cât şi cei cu 
nivel de instruire peste mediu consideră că includerea manelelor în programele de divertisment difuzate la 
ore de maximă audienţă este un lucru bun. În realitate, acest sentiment nu pare să existe. „Rezonanţa se 
produce când efortul de cultivare este susţinut pentru un anumit grup din populaţie” (idem, p. 280). Dacă 
ne raportăm la exemplul de mai sus, relevant pentru România, este de aşteptat ca grupul cu nivel de 
educaţie submediu să îşi exprime un acord mai clar cu privire la difuzarea manelelor în prime time, 
deoarece aşa-zisa lipsă de educaţie este variabila care i-ar conduce pe aceştia să rezoneze cu această 
concepţie predominantă a societăţii noastre. 

Prezenţa acestor două noi concepte au adus o modificare majoră teoriei cultivării lui Gerbner, 
demontându-se astfel efectul uniformizator al televiziunii asupra tuturor indivizilor care petrec un număr 
mare de ore în faţa televizorului. Noutatea constă în existenţa altor variabile care conduc la efecte 
puternice doar asupra unor subgrupuri de indivizi. Severin şi Tankard, în aceeaşi lucrare (p. 280) 
menţionează că Rubin, Perse şi Taylor (1998) fac referire la faptul că telespectatorii sunt activi. Selecţia 
programelor urmărite de aceştia îşi punea amprenta asupra modului în care percepeau realitatea socială. 
De exemplu, indivizii care urmăreau filmele seriale pe timpul zilei aveau tendinţa să nu dea dovadă de 
altruism şi nu aveau încredere în cei din jur. Astfel, cei trei cercetători au demonstrat că există alte 
variabile în afară de vizionarea unui timp îndelungat a programelor de televiziune precum statutul social, 
vârsta, sexul, realismul perceput prin prisma programelor de televiziune care să prezică nivelul de 
încredere în cei din jur. Deci, telespectatorii sunt activ implicaţi în evaluarea conţinutului programelor 
urmărite.  

Tot Severin şi Tankard în aceeaşi lucrare menţionează că în timp, teoria cultivării a tot suferit 
îmbunătăţiri prin introducerea conceptelor: păreri de gradul unu şi păreri de gradul doi (Gerbner et al., 
1986; Hawkins şi Pingree, 1990). Părerile de gradul unu se referă la ceea ce gândesc indivizii despre ceea 
ce se întâmplă în jurul lor, în lumea reală, iar „părerile de gradul doi se referă la extrapolarea acestor 
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întâmplări, la aşteptările sau orientările generale, cum ar fi credinţa că lumea este un loc sigur sau unul 
periculos”. (idem, p. 281). Au existat studii care au demonstrat că vizionarea programelor de televiziune 
pe o durată îndelungată poate avea efecte asupra părerilor de gradul unu, dar că aceasta (vizionarea TV) 
nu este suficientă pentru a influenţa şi părerile de gradul doi, în acest caz fiind implicaţi şi alţi factori. Tot 
în lucrarea „Perspective asupra teoriilor comunicării de masă”, Tankard şi Severin fac referire la „ipoteza 
cultivării retranse” conform căreia numai anumite categorii de programe sunt supuse teoriei cultivării. Şi 
această teorie a fost criticată pe motiv că „nu se adresează presupunerilor fundamentale ale teoriei.” 
(idem, p. 281). 

Revenind la Gerbner (1970) şi la echipa sa de cercetători - care susţineau uniformitatea 
programelor de televiziune - este demn de menţionat faptul că sursa acestei uniformităţi rezidă în faptul 
că programele de televiziune sunt produse la nivel centralizat şi au la bază considerente economice. Acest 
model a fost ulterior denumit „modelul instituţional-cultural al teoriei cultivării” şi a fost puţin cercetat. 

Teoria cultivării a fost cercetată şi din perspectiva noilor tehnologii şi a efectului acestora asupra 
procesului de cultivare a societăţii. S-a sugerat că noile tehnologii ar avea ca prim efect „reducerea 
expunerii masive a audienţelor la acelaşi conţinut TV” (idem, p. 282), ceea ce era de fapt fundamentul 
teoriei cultivării. Astfel, părerile cu privire la efectele lor au fost împărţite: pe de o parte, unii cercetători 
au demonstrat empiric că aparatele video – ca reprezentante ale noilor tehnologii – au dus la întărirea 
procesului de cultivare; pe de altă parte, au fost cercetători care au concluzionat că aparatele video au ca 
rezultat reducerea procesului de cultivare. 

 
B. Teoria hegemonică 
Teoria hegemonică face parte din teoriile referitoare la ideologie. Aceste teorii subliniază faptul 

că orice act de comunicare şi semnificaţiile care sunt implicite aparţin exclusiv contextului social, având o 
dimensiune social-politică. Toate teoriile au în comun faptul că ideologia are ca scop şi fundament 
menţinerea dominaţiei de clasă. 

 Ideologia, la început, reprezenta pentru Marx: „mijloacele prin intermediul cărora ideile clasei 
conducătoare ajungeau să fie acceptate în societate ca fiind normale şi naturale.”(John Fiske, Introducere 
în ştiinţele comunicării, p. 218). Acesta afirmă că ideea de clasă stă la baza oricărei cunoaşteri, adică 
clasa majoritară dominată – proletariatul – avea nevoie să i se inducă înţelegerea experienţelor şi relaţiilor 
ei sociale prin intermediul ideilor proliferate de către clasa dominatoare în minoritate, ale cărei interese 
economice, politice şi sociale erau evident în totală contradicţie cu ale acesteia (ibidem). Adevărata 
conştiinţă, spunea Marx, este determinată de societate şi nu de psihologia individuală. Membrii clasei 
dominate ar trebui să vadă dincolo de falsa conştiinţă şi „să schimbe ordinea socială care îi este impusă” 
(idem, p. 223). 

Ulterior, Louis Althusser (1971) defineşte ideologia ca „un set de practici continue şi 
atotcuprinzătoare la care participă toate clasele sociale” (idem, p. 220). Şi totuşi, participarea tuturor 
claselor la aceste practici nu însemna că practicile avute în vedere nu mai serveau clasei dominante, ba 
dimpotrivă, aceste lucru se întâmpla cu o putere mai mare fiindcă se acţiona din interior, în modul de 
viaţă şi de gândire al tuturor claselor. O astfel de practică este cea denumită „interpelare” sau „apelare” şi 
pleacă de la premisa că în orice tip de comunicare, emiţătorul şi receptorul/destinatarul mesajului sunt 
implicaţi într-o relaţie socială. „Orice act de comunicare ne interpelează sau ne apelează într-un fel sau 
altul” (idem, 220, 221). 

Antonio Gramsci, filosof marxist de a doua generaţie, introduce termenul de hegemonie şi o 
defineşte ca fiind „capacitatea pe care o are un grup social de a exercita conducerea intelectuală şi morală 
a societăţii, capacitatea de a construi în jurul proiectului său un nou sistem de alianţe sociale, un „bloc 
istoric”. (Armand Mattelart, Michelle Mattelart, Istoria teoriilor comunicării, 2001, p. 83). Elementul de 
noutate adus de acest marxist european, prin definiţia sa, este societatea civilă pe care el o vede ca o 
entitate separată de stat. Termenii care l-au definit pe Gramsci sunt rezistenţa şi instabilitatea. Membrii 
clasei dominate opuneau rezistenţă în sensul că experienţa lor socială era diferită de cea propovăduită de 
clasa dominantă ca fiind a lor. Acest lucru se întâmpla în mod constant, de unde şi trăsătura de 
instabilitate. Când se ajungea la un consens, acesta nu era de durată şi implicit lupta pentru consens 
trebuia reluată.  

Una dintre strategiile hegemonice cheie este „simţul comun”. Scopul era că ideile ideologice ale 
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clasei dominatoare să fie ascunse sub haina simţului comun pentru a fi mai uşor acceptate de către clasa 
dominată. Simţul comun nu este unul real, ci unul creat, având ca fundament criteriile de clasă. În această 
situaţie este evidentă hegemonia în acţiune, repurtând victorie după victorie. 

Şi totuşi, în ciuda faptului că hegemonia se referă la mijloacele prin intermediul cărora se doreşte 
să se obţină consimţământul majorităţii, pentru ca aceasta să adopte un comportament pe care îl 
dezaprobă şi care, evident, o dezavantajează, trebuie luat în seamă şi aspectul următor: victoria ei nu este 
niciodată stabilă său completă din cauza eternei rezistenţe a clasei dominate, rezistenţă care derivă din 
contradicţii sau semnificaţii care se opun. 

Din punct de vedere al comunicării de masă, se poate vorbi de „hegemonia media” (Werner J. 
Severin şi James W. Tankard, Perspective asupra teoriilor comunicării de masă, 2004, p. 288). Acest 
concept se referă la puterea, la influenţa pe care mass-media o au asupra societăţii; orice mijloc de 
comunicare în masă îşi configurează programele de ştiri (şi, în general, toate emisiunile) în aşa manieră 
încât să îşi exercite influenţa asupra marii majorităţi a societăţii cu maximum de eficienţă. În aceeaşi 
lucrare a lui Severin şi Tankard (p. 288) se menţionează faptul că această teorie a fost până în prezent 
destul de dificil de probat, deoarece s-au găsit doar trei studii pe această temă, din care două sprijineau 
ideea, iar cel de-al treilea i se opunea, ceea ce demonstrează că nu este uşor să se realizeze acest tip de 
influenţă asupra societăţii. 

 
C. Teoriile constructiviste 
Adepţii Şcolii de la Chicago au utilizat oraşul ca „laborator social”, ca spaţiu de cercetare 

empirică asupra imigrării şi imigranţilor. Aceştia au fost influenţaţi de filosofia americană a 
pragmatismului. S-au preocupat de studiul interacţionismului social, de manifestările subiective ale 
actorului. Charles Horton Cooley (1909) a fost cel mai evident marcat de pragmatism, fiind în primul 
rând precursorul lui Robert Ezra Park în ceea ce priveşte analiza fenomenelor şi proceselor de 
comunicare, şi ulterior adoptând interacţionismul simbolic al lui Mead. Acesta introduce noţiunea de grup 
primar pentru a se referi la acele grupuri care „se caracterizează printr-o asociere şi o cooperare intimă, 
faţă în faţă.” (Cooley, 1909 în Armand Mattelart şi Michelle Mattelart, Istoria teoriilor comunicării, 
2001, p. 22). El a evaluat consecinţele noii „ordini morale” din cadrul concentrărilor urbane şi industriale. 
Dewey (1927) nu era de acord că urbanizarea va duce la dispariţia grupurilor primare. El a evidenţiat 
tensiunea dintre individ şi societate: pe de o parte, individul este supus unui proces de omogenizare de 
către mediul urban şi pe de altă parte, este capabil de o experienţă unică, tradusă prin povestea sa de viaţă. 
Extrapolând la mijloacele de comunicare în masă, acestea se află într-o dublă postură: de emancipatori, 
dar şi de factori de dezbinare, de izolare a individului. 

Membrii Şcolii de la Palo Alto au fost adepţii comunicării ca fenomen social integrat. Această 
teorie a apărut ca reacţie la teoriile structuraliste sau la modelul cibernetic al comunicării. În plus, doreşte 
să se constituie în puntea de legătură dintre „relaţional şi societal, dintre mecanismele care reglează 
raporturile interindividuale şi cele care reglează raporturile sociale.” (Bernard Miege, Gândirea 
comunicaţională, 1998, p. 61). 

Cercetătorii acestei şcoli aveau o viziune circulară asupra comunicării şi se bazau pe trei ipoteze: 
în primul rând, orice comportament uman conţine în sine o valoare comunicativă şi în al doilea rând, 
mesajele aranjate succesiv în ordine atât pe vertical, cât şi pe orizontal contribuie la „logica comunicării” 
(Waltzawick, 1967, în Armand Mattelart, Michelle Mattelart, Istoria teoriilor comunicării, 2001, p. 51). 

Noţiunea de cod comportamental apare pentru prima dată clar definită de un membru al Şcolii de 
la Palo Alto sau al „colegiului invizibil” şi anume la Eduard T. Hall. Acesta, fiind întemeietorul 
proxemicii, aduce în discuţie existenţa unei game largi de limbaje şi coduri, numite şi „limbajele tăcute”, 
specifice fiecărei culturi. Astfel, el extinde conceptul de cod la nivel cultural. Înţelegerea codurilor duce 
la evitarea „şocurilor culturale” (idem, p. 52). Şi Bernard Miege (în Gândirea comunicaţională, 1998,  
p. 59) abordează acest tip de cod citându-l pe Yves Winkin (1981, p. 22-26), adeptul pragmaticii. Acesta 
din urmă aminteşte de codurile comportamentale al căror scop este „selectarea şi organizarea 
comportamentului interpersonal”, reglarea încadrării acestuia în context şi implicit semnificaţia sa. 

Se impune clarificarea faptului că noţiunea de „pragmatică” folosită în context cultural este 
diferită de cea structuralistă. Aici se referă la interacţiunile de la nivel social care de altfel, sunt 
creatoarele sensului (idem, p. 60). Şi totuşi, pragmatica – gândită ca model interpretativ al relaţiilor 
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interumane – nu poate fi o teorie explicativă a comunicării umane în totalitate şi, implicit a fost criticată. 
Din perspectivă teoretică, se întrevăd asemănări între şcoala de la Palo Alto şi funcţionalismul clasic 
ambele pleacă de la ideea că există un „sistem convenabil, numit fie societate, fie eu” (idem, p. 64). 

Alături de pragmatică, microsocialul este abordat şi de alte ştiinţe precum: etnografia 
comunicării, etnometodologia şi sociologia interacţiunilor sociale. Aceste ştiinţe se distanţează de 
pragmatică prin aceea că interesul lor se va muta asupra fenomenelor de interacţiune socială, asupra altor 
elemente de cercetare precum: individul, grupul sau raporturile intersubiective din viaţa cotidiană. 

Interacţionismul şi etnometodologia îşi au originile în operele lui George Simmel (1964) – teoria 
sociabilităţii – şi respectiv George Herbert Mead (1934) – teoria acţiunii comunicative – fiind construite 
în jurul sociologiei acţiunii a lui Talcott Parsons (1937). Acesta afirmă că actorii acţionează pe baza unor 
norme impuse de societate şi a unor dispoziţii de acţiune create. Valorile societăţii sunt interiorizate de 
către actori, coeziunea socială rezultând din împărtăşirea obiectivelor şi aşteptărilor lor. Cât priveşte 
cunoaşterea asupra lumii, actorii o dobândesc prin aplicarea unor criterii logico-empirice, prin aproximări 
succesive (Armand Mateleart, Michelle Mattelart, Istoria teoriilor comunicării, 2001, p. 103). 

Harold Garfinkel (1967) – părintele etnometodologiei – este cel care se va interesa ulterior de 
natura acestei cunoaşteri şi de caracteristicile ei. Etnometodologia studiază implicaţiile sociale, activităţile 
sociale şi de limbaj, clarificând logica socială a vieţii cotidiene (Bernard Miege, Gândirea 
comunicaţională, 1998, p. 68). În acelaşi timp „are ca obiectiv studierea raţionamentului practic de simţ 
comun în situaţiile obişnuite de acţiune.” (Armand Mattelart, Michelle Mattelart, Istoria teoriilor 
comunicării, 2001, p. 102). Relaţia dintre acţiune şi context este acum pusă sub lupă. Contextul are un rol 
asupra conţinutului acţiunii, dar şi viceversa este valabilă. Faptul social nu mai este un dat – precum 
afirmă Parsons – ci este construit de către actori. Rolul etnometodologului este să afle care sunt metodele 
sau operaţiunile prin care actorii îşi dau seama ce fac, în contexte de interacţiune variate. 

Etnometodologia operează cu conceptul de „stocuri de cunoaştere” care îi aparţine filosofului şi 
sociologului Alfred Schutz. „Lumea socială este interpretată în funcţie de categorii şi construcţii ale 
simţului comun, ce constituie resursele cu ajutorul cărora actorii sociali ajung la o înţelegere 
intersubiectivă şi reuşesc să se orienteze unii în raport cu alţii” (idem, p.104). 

„Interacţionismul pune accentul pe rolul de actor în construcţia cotidianului” spune sociologul 
Louis Quere, în lucrarea Des miroirs équivoques. Aux origins de la communication moderne, citată de 
Bernard Miege în Gândirea comunicaţională (p. 67). A te plasa în locul celuilalt este o metodă de 
cunoaştere. O varietate a interacţionismului este interacţionismul simbolic – termenul aparţinând lui 
Herbert Blumer (1969) – şi scoate în evidenţă natura simbolică a vieţii sociale. Simbolurile apar din 
activităţile interactive ale actorilor. În demersul său, Blumer (1969) pleacă de la trei premise: 1) „oamenii 
acţionează faţă de lucruri pe baza semnificaţiilor pe care le au pentru ei aceste lucruri”; 2) „semnificaţia 
acestor lucruri se naşte din interacţiunea socială a unui individ cu ceilalţi actori”; 3) semnificaţiile sunt 
„utilizate sau modificate printr-un proces de interpretare, efectuat de individ în raportul său cu lucrurile pe 
care le întâlneşte” (Blumer, 1969 în Armand Mattelart, Michelle Mattelart, Istoria teoriilor comunicării, 
2001, p. 105). 

Erving Goffman (1967, 1971) a combinat interacţionismul simbolic cu alte metode, precum 
analiza dramaturgică pentru a evidenţia retorica vieţii cotidiene; gesturile actorilor trebuie să dea impresia 
că sunt adevărate, reale, ca la teatru (idem, p. 105). 

Influenţele teoriei actelor de limbaj se observă în etnometodologie, căci actorul nu mai este 
exclus din jocul semnelor. Limbajul devine performativ, adică performează ceva, face ceva; când un actor 
spune ceva, el şi face ceva care poate avea o consecinţă asupra sa sau asupra celui căruia i se adresează. 

Şi influenţa filosofului Wittgenstein (1953) este notabilă în cadrul etnometodologiei, prin prisma 
adoptării noţiunii „jocuri de limbaj”. Limbajul este descris în utilizarea practică, în cotidian, este un 
limbaj în întrebuinţare, al interacţiunii sociale; utilizatorul determină limbajul (idem, p. 108). 

Jurgen Habermas (1981) a plecat de la teoriile lui Parsons (1937) şi a elaborat teoria „acţiunii 
comunicaţionale”. „Acţiunea şi interacţiunea nu mai sunt considerate doar ca producătoare de efecte, ci se 
analizează ca fiind asociate unor trame de schimburi simbolice şi de contexte de limbaj. Atitudinile, 
opiniile care escortează acţiunea nu pot da seama de realitate luate doar ele singure” (idem, p. 110). 
Habermas propune trei moduri de raportare la lume sau de acţiune: acţiunea obiectivă, acţiunea 
intersubiectivă şi cea expresivă. Acţiunea obiectivă sau cognitivă spune adevărul, acţiunea intersubiectivă 
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favorizează dreptatea morală a acţiunii, iar cea expresivă înseamnă sinceritate. Deci, în viziunea lui 
Habermas, comunicarea are ca ţintă consensul, intercomprehensiunea (idem, p. 110). 

 
D. Teoriile mitologice 
Pentru a vorbi de aceste teorii se impune, în primul rând, clarificarea unor termeni precum: 

conotaţie, denotaţie, mit, termeni care, de altfel, au apărut deja în lucrare. 
La primul nivel de semnificare – asupra căruia Ferdinand de Saussure (1915) a insistat – se 

referă la înţelesul evident al semnului, înţeles aflat la nivelul simţului comun. Nivelul acesta prezintă 
relaţia dintre semnificat şi semnificant pe de o parte, şi semn şi punctul său de referinţă din realitate, pe de 
altă parte. Roland Barthes este cel care i-a dat denumirea de denotaţie (John Fiske, Introducere în ştiinţele 
comunicării, 2003, p. 114). 

La cel de-al doilea nivel de semnificare există trei mijloace prin care semnele îşi fac simţită 
prezenţa: conotaţia, mitul şi simbolurile. Conotaţia ţine de subiectiv şi provine din relaţia pe care semnul 
o are cu trăirile şi sentimentele utilizatorilor, dar şi cu valorile culturii din care aceştia fac parte. Barthes 
(1973) consideră că semnificantul de la nivelul denotativ este temelia conotaţiei. Putem sintetiza că 
denotaţia se pliază foarte bine pe latura mecanicistă a realităţii sau pe „ce”, iar conotaţia pe cea umană sau 
pe „cum”. Conotaţia se poate regăsi – în cazul comunicării interpersonale – în tonul vocii etc., iar la 
nivelul social, în maşina extrem de costisitoare din societatea românească, (în general, marca BMW) care 
semnifică succes financiar şi nu numai. Se observă deci, din dimensiunea socială şi culturală a acesteia, că 
este arbitrarul specific fiecărei culturi (idem, p. 115). 

Mitul este, alături de conotaţie, o altă modalitate în care semnul lucrează la al doilea nivel de 
semnificare. Rolandes Barthes (1973) concepe mitul ca fiind „modul de gândire a unei probleme într-o 
cultură, o modalitate de conceptualizare şi înţelegere a problemei.” (idem, p. 116). Este compus dintr-o 
serie de concepte legate între ele: de exemplu, mitul poliţistului în societatea românească include 
concepte precum lipsa de educaţie, nesiguranţă etc. După cum se observă, miturile au o latură socială, 
culturală în accepţiunea lui Barthes; ele au fost create la un moment dat în trecut de către clasa socială 
dominantă şi ulterior, au fost acceptate de către clasa dominată. Având în vedere că miturile îşi ascund 
originile, adică dimensiunea lor socială sau politică, ele tind să pară a fi universale, imposibil de schimbat 
şi echitabile (par a favoriza nu doar o anume categorie socială, ci întreaga societate din care fac parte). 
Tocmai de aceea, la demistificarea lor participă aspecte sociale şi politice, nu doar cele textuale. 

Miturile pot căpăta un aspect cât mai „natural” prin legarea lor de anumite dimensiuni ale naturii: 
bărbatul este perceput mai uşor ca fiind puternic, dacă se au în vedere trăsăturile lui fizice. La nivel social 
şi cultural, funcţia de naturalizare a mitului se aseamănă cu hegemonia lui Gramsci, în sensul că ambele 
tind să impună claselor sociale dominate o anumită percepţie despre realitate. În cultura noastră putem 
vorbi despre mitul potrivit căruia manelele sunt cântate exclusiv de ţigani/romi şi astfel majoritatea 
românilor percepe acest stil muzical prin prisma trăsăturilor individuale şi sociale ale romilor. Astfel, se 
încearcă să se explice de ce românii nu acceptă genul acesta de muzică. De altfel, există şi cântăreţi 
români care au adoptat acest gen muzical.  

Aşa cum societăţile suferă schimbări, în timp, tot aşa, şi miturile evoluează, de exemplu mitul 
femeii de carieră din ultimii ani, fiind o dovadă clară a acestei modificări. Deci, mitul nu se schimbă în 
totalitate, ci doar unele concepte care îl compun sunt alterate. Această devenire a miturilor este cauzată de 
nevoile şi de valorile în permanentă schimbare ale culturii din care provin. 

Caracterul universal al miturilor este combătut prin aceea că într-o cultură există şi contra-
miturile alături de miturile dominante. Un exemplu în acest sens îl poate constitui mitul ştiinţei: mitul 
dominant al acesteia este că ştiinţa are scopul de a transforma natura în favoarea omului, iar contra-mitul 
este că ştiinţa are şi o latură negativă, pentru că prin prisma progresului ştiinţific omul s-a îndepărtat de 
natură şi, în consecinţă, nu o mai înţelege. Dacă ne gândim la dominanţa lor în programele de televiziune, 
se constată clar că în cadrul ştirilor sau filmelor documentare se accentuează mitul dominant, iar în 
programele de ficţiune – contra-mitul (idem, p. 119, 120). 

Claude Lévi-Strauss (1969), antropolog structuralist, este un alt adept al mitului. Acesta concepe 
mitul ca pe „o poveste care reprezintă o transformare specifică şi locală a structurii de profunzime a unor 
concepte opuse binar, concepte importante pentru cultura în care mitul respectiv circulă” (idem, p. 158). 
Rolul miturilor într-o cultură este acela de a reduce anxietatea în rândul indivizilor ei, motivaţia lui  
Lévi-Strauss pentru această definire fiind aceea că în cadrul opoziţiilor binare care construiesc realitatea 
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există nişte contradicţii (de altfel, ireconciliabile) cu care se poate convieţui doar în imaginaţie, pentru ca 
acestea să nu devină nocive şi să producă o prea mare anxietate culturală. 

Din definiţie se pot observa influenţe atât saussuriene, cât şi freudiene. Freud şi-a pus amprenta 
asupra lui Lévi-Strauss în sensul că acesta a extrapolat analiza mitului la analiza visului individual. Cel 
care visează, deşi ştie că visează, nu înţelege decât nivelul superficial de semnificaţie, cel profund 
revenindu-i analistului. În cazul mitului, situaţia se aseamănă, căci povestitorul mitului sesizează doar 
înţelesul de suprafaţă, cel real sau de profunzime fiindu-i rezervat mitologului. Mai clar, visele sunt 
provocate de anxietăţi ale individului, iar miturile se nasc din anxietăţi de ordin cultural, anxietăţi care, în 
ambele cazuri au rămas nerezolvate şi apoi au fost reprimate în subconştient (idem, p. 159). 

Ferdinanad de Saussure a pledat în favoarea limbajului ca sistem paradigmatic compus din 
opoziţii binare. Acum se impune clarificarea conceptelor nou introduse, precum opoziţie binară şi 
paradigmă. 

O opoziţie binară, un sistem ce cuprinde două categorii legate între ele care sunt creatoare de 
sens (idem, p. 151). La Saussure, semnele sunt organizate în coduri sub formă de paradigme sau de 
sintagme. Paradigma este o serie de semne din care se alege unul pentru a fi folosit, iar sintagma este 
mesajul care a reieşit din semnele alese (idem, p. 81). 

Lévi-Strauss a extins teoria lui Saussure de la nivelul limbajului la nivelul culturii, explicând 
procesele culturale prin intermediul opoziţiilor binare creatoare de sens. Astfel, lumina nu există decât 
prin raportare la întuneric (idem, p. 151). Dar, natura în sine nu este concretizată prin opoziţii binare, ci 
mai degrabă prin categorii care nu suportă o demarcaţie clară; acestea au trăsăturile ambelor categorii 
opuse binar şi se numesc categorii ambivalente. Acest tip de categorii derivă din natură şi din cultură. 
Cele construite de cultură au ca scop medierea între două categorii opuse cu graniţe rigide: mediere între 
oameni şi zei, între viaţă şi moarte etc. (idem, p. 152). Dată fiind importanţa graniţelor dintre categorii, au 
apărut, la nivel cultural, ritualuri care fac această trecere mai uşoară. La nivel social există ritualuri de 
trecere, precum cel de la celibat la căsătorie, iar la nivel de mass-media au apărut, de pildă, genericele 
(idem, p. 155). 

Lévi-Strauss considera că cea mai importantă graniţă este aceea dintre natură şi cultură. Cultura 
este văzută de acesta ca un proces de înţelegere a membrilor unei comunităţi, a relaţiilor lor sociale, a 
identităţilor sociale şi a activităţilor lor cotidiene. Între natură şi cultură există o punte cu două sensuri: pe 
un sens culturile se disting de natură pentru a-şi stabili o identitate proprie, iar pe alt sens, au nevoie să îşi 
legitimeze identitatea prin raportare la natură, prin compararea cu ea. Deci, natura înseamnă realitatea 
naturală, brută, nealterată la tot pasul. Conceptul de natural se referă la ce înţelege o cultură prin natură. 
„Naturalul este un produs cultural, natura este o realitate pre-culturală” (idem, p. 156). 

Extrapolând teoria lui Lévi-Strauss la mijloacele de comunicare în masă, se observă că acestea 
joacă un rol mitic – precum jucau miturile în societăţile tribale. Din perspectiva ficţiunii, episoadele unui 
serial televizat pot fi interpretate ca acte de vorbire ale structurii de profunzime a serialului în sine. 
Această structură este generatoare de noi episoade. Sub aspect factual, structura de profunzime a unui ziar 
tabloid poate genera noi titluri şi imagini. Aceste elemente, aparent fără legătură, au în comun anxietăţi 
culturale, legate de relaţia natură-cultură, viaţă-moarte etc. (idem, p. 165). 

În concluzie, cei doi teoreticieni se disting prin părerile lor. Roland Barthes afirmă că, prin 
intermediul mitului se produce o dominaţie de clasă, acesta ascunzându-şi modul de funcţionare şi 
prezentându-şi înţelesurile ca fiind naturale – membrii unei culturi fiind conştienţi de înţelesul pe care îl 
au conceptele care alcătuiesc un mit, dar nu şi de latura lor mitologică. La Lévi-Strauss, dimpotrivă, 
modul în care acestea funcţionează este la vedere, înţelesurile fiind cele greu de perceput la un nivel 
superficial (idem, p. 169). Ca valoare socială, mitul este văzut diferit de Barthes şi de Lévi-Strauss, din 
cauza faptului că primul îl analizează din perspectiva societăţilor capitaliste ale secolului XX, iar cel de-al 
doilea din perspectiva societăţilor tribale.  

Şi ca formă a limbajului, mitul este perceput în mod diferit de către cei doi teoreticieni, deşi au în 
comun faptul că percep limbajul ca pe maniera în care înţelesurile circulă în societate (idem, p. 170). 

 
Concluzie 
 
Codul în ştiinţele comunicării a fost abordat de diferite teorii, de fiecare dată accentul  

punându-se pe câte un element sau altul. Codul este un element vital în procesul de comunicare, dată fiind 
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funcţia sa socială. Este puntea de legătură dintre individ/indivizi şi contextul cultural în care aceştia se 
află. Aşa cum s-a observat în articol, diversele teorii abordează codul din diferite unghiuri: cel al 
receptorului activ care construieşte realitatea, care în momentul în care vorbeşte, de fapt acţionează, deci 
performează; cel al clasei dominante şi al rolului jucat de cunoaştere în acest proces, cel al televiziunii şi 
rolului ei mai mult sau mai puţin cultivator, şi în cele din urmă din perspectiva mitului care poate fie să 
domolească anxietatea socială, fie să dea senzaţia de „natural” lumii înconjurătoare. 
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Procedura începerii urmăririi penale în legislaţia română 
 
Codul de procedură penală din 1936, în redactarea introdusă prin Legea nr. 3/1956, instituia ca 

moment iniţial al activităţii judiciare penale pornirea procesului penal. Reglementată ca act iniţial al 
urmăririi penale, dar şi al judecăţii, în cazul acţiunilor directe, pornirea procesului penal putea declanşa, 
după caz, una dintre aceste două faze procesuale1. 

Codul de procedură penală din 12 noiembrie 1968 a renunţat la procedura anterioară a pornirii 
procesului penal şi a reglementat, ca moment al procesului penal, începerea urmăririi penale. 

Evidenţiem câteva dintre argumentele care au dus la înlocuirea titulaturii de pornire a procesului 
penal cu cea de începere a urmăririi penale, dar şi la reglementarea acestui act procesual în raport cu cel 
din 1956. 

Prin pornire se înţelege acţiunea de începere a mişcării unui corp în spaţiu, expresie nepotrivită 
pentru intitularea unui act procesual, fiind astfel necesar a fi înlocuită cu alta care să redea exact sensul 
activităţii actului procesual emis de organul de cercetare şi anume de începere care se referă la o acţiune. 
Actuala denumire de începere a urmăririi penale este mai adecvată, iar reglementarea sa mai 
corespunzătoare scopului urmărit. Aşa cum arată şi denumirea, acest act marchează doar declanşarea 
urmăririi penale, a cărei efectuare nu are întotdeauna ca finalitate rechizitoriul de sesizare a instanţei de 
judecată, el poate determina şi ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale şi 
altele, proprii acestei faze a procesului penal2. 

Începerea urmăririi penale este momentul procesual care marchează declanşarea procesului 
penal, implicând drepturi şi obligaţii specifice atât pentru organele de urmărire penală, cât şi pentru 
ceilalţi participanţi la proces. 

Începerea urmăririi penale, care constituie primul stadiu procesual al cercetării penale (etapă care 
are drept obiect strângerea probelor necesare cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, identificarea 
făptuitorului şi stabilirea răspunderii acestuia), deci şi al urmăririi penale, constă în actul de dispoziţie al 
organului de urmărire penală prin care, „constatând că este legal sesizat despre săvârşirea unei 
infracţiuni”, dispune promovarea activităţii pentru identificarea făptuitorului şi tragerea la răspundere 
penală a acestuia3. Reglementarea momentului iniţial al urmăririi penale – începerea urmăririi penale – 
are o dublă importanţă politică şi procesuală. Pe planul politicii penale, trebuie subliniat faptul că 

                                                 
1 Eugen V. Ionăşeanu, Procedura începerii urmăririi penale, Editura Militară, Bucureşti, 1979, p. 30. 
2 Ibidem, p. 31. 
3 Gr.Theodoru, Drept procesual penal. Partea specială, Editura Cugetarea, Iaşi, 1998, p. 80. 
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activitatea de combatere a infracţiunilor implică o „acţiune imediată” şi „în forme simplificate” din partea 
organelor de urmărire penală, aşa încât procedura începerii urmăririi penale să fie cât mai simplă şi 
promptă, încât să nu se întârzie activitatea de constatare a infracţiunilor, de identificare a făptuitorilor şi 
de tragere la răspundere a acestora. Acesta este şi motivul pentru care în cele mai multe cazuri începerea 
urmăririi penale se dispune printr-o rezoluţie pe actul prin care organul de urmărire penală a fost înştiinţat 
de săvârşirea unei infracţiuni. 

Art. 228 alin. 1 din C. pr. pen. prevede că: „Organul de urmărire penală sesizat în vreunul din 
modurile prevăzute în art. 221 dispune prin rezoluţie începerea urmăririi penale…”În acelaşi text (alin. 3) 
se mai prevede că în cazul: „Când organul de urmărire penală se sesizează din oficiu, încheie un  
proces-verbal care constituie actul de începere a urmăririi penale.” 

Începerea urmăririi penale creează cadrul legal de exercitare a drepturilor şi obligaţiilor 
procesuale ale participanţilor la urmărirea penală, pentru lămurirea aspectelor referitoare la faptele arătate 
în sesizare. Se creează cadrul legal necesar desfăşurării acestor activităţi procesuale, situaţie necesară 
executării competenţelor organelor judiciare, în vederea tragerii la răspundere penală, dar şi dreptului de 
ripostă al părţilor implicate, mai ales a celui cercetat, în vederea exercitării drepturilor sale, în special a 
dreptului de apărare. Sub aspectul condiţiilor de fond, urmărirea penală poate fi începută atât in rem, cât 
şi in personam. Începerea urmăririi penale in rem este condiţionată de existenţa unui minim de date care 
permit organului de urmărire să considere că s-a săvârşit în mod cert o infracţiune4. Aceste date sunt 
obţinute fie din plângerea sau denunţul cu care au fost sesizate organele de urmărire penală, fie din actele 
premergătoare desfăşurate în vederea începerii urmăririi penale. Începerea urmăririi penale in rem nu 
poate fi dispusă în situaţia incidenţei vreunui caz din cele care împiedică punerea în mişcare a acţiunii 
penale, prevăzute de art. 10 Cod penal (cu excepţia celui arătat la art. 10 lit. b1). 

Pentru ca urmărirea penală să poată începe in personam este necesar ca, pe lângă îndeplinirea 
condiţiilor pentru începerea urmăririi penale in rem, să existe indicii temeinice că persoana faţă de care se 
începe urmărirea penală a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală. Organul de urmărire penală care 
dispune începerea urmăririi penale şi in personam este obligat să identifice mai întâi existenţa indiciilor 
temeinice, adică a acelor date ale cauzei care duc la presupunerea că persoana faţă de care se efectuează 
urmărirea penală a săvârşit fapta (art. 143 alin. 3 C. pr. pen.). 

Indiciile temeinice sunt deducţii logice bazate pe premise serioase5 şi nu pe simple presupuneri 
nefundamentate pe datele cauzei sau care deturnează situaţia de fapt prezentată de aceste date. Premisele 
serioase care stau la baza existenţei sau inexistenţei indiciilor săvârşirii faptei sunt tocmai situaţiile de fapt 
şi de drept relevate fie de actul de sesizare, fie de procesul -verbal de consemnare a actelor premergătoare 
efectuate anterior începerii urmăririi penale6. 

Urmărirea penală începută cu nerespectarea dispoziţiilor legale este supusă sancţiunilor 
procedurale, prin care se înlătură sau se previne producerea unor consecinţe juridice fără justificare 
legală. 

Cenzurarea începerii urmăririi penale, atunci când a fost dispusă cu încălcarea legii, intră în sfera 
de competenţă a procurorului şi a instanţei de judecată. Primul care poate cenzura începerea nelegală a 
urmăririi penale este procurorul, fie cel care supraveghează activitatea organului de cercetare al poliţiei, 
atunci când urmărirea penală a fost dispusă de acest organ, fie de procurorul ierarhic superior 
procurorului care a dispus începerea urmăririi penale. 

Potrivit art. 20 C. pr. pen., „când procurorul constată că un act sau o măsură procesuală a 
organului de urmărire penală nu este dată cu respectarea dispoziţiilor legale, o infirmă motivat”. 

Rezultă că o primă sancţiune procedurală aplicabilă începerii nelegale a urmăririi penale o 
reprezintă inferarea de către procuror a acestui act procesual nelegal. 

Infirmarea de către procuror a unui act sau măsură procesuală nelegală se impune a fi receptată 
ca o sancţiune procedurală expresă, alături de alte asemenea sancţiuni, unele expres prevăzute de lege, iar 

                                                 
4  I. Neagu, Tratat de procedură penală, Editura Pro, Bucureşti, 1997, p. 425. 
5 Gh. Daranga, Măsurile preventive în noul Cod de procedură penală, în Revista Română de Drept  

nr. 4/1969, p. 24. 
6 Şerban Gheorghe, Manolache Adrian, Consideraţii privind începerea urmăririi penale, Curierul Judiciar  

nr. 1/2004, p. 85. 
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altele nu, cum sunt decăderea (art. 185 C. pr. pen.), nulitatea (art. 197 C. pr. pen.), inexistenţa sau 
inadmisibilitatea7. 

În ipoteza începerii urmăririi penale fără respectarea dispoziţiilor legale, procurorul urmează să o 
infirme fie din oficiu, în temeiul art. 220 rap. la art. 216 alin. 1 C. pr. pen., fie, atunci când este sesizat 
prin plângere, în temeiul art. 220 rap. la art. 275 şi art. 278 C. pr. pen. 

 
Procedura începerii urmăririi penale în legislaţia altor state 
FRANŢA 
Declanşarea investigaţiilor  
Sesizarea judecătorului de instrucţie prin rechizitoriul introductiv sau plângerea cu constituire de 

parte civilă are ca efect punerea în mişcare a acţiunii publice. Aceasta este însă condiţionată de depunerea 
unei cauţiuni într-un termen fixat de judecătorul de instrucţie. Prin urmare, calitatea de parte civilă se 
dobândeşte prin depunerea plângerii urmată de consemnarea sumei, ce garantează plata unei eventuale 
amenzi dacă depunerea plângerii se dovedeşte a fi abuzivă (cauţiune al cărui maxim este de 10.000 euro). 
În funcţie de resursele financiare ale părţii civile, judecătorul de instrucţie stabileşte cuantumul cauţiunii 
şi termenul în care aceasta trebuie plătită. El are, de asemenea, posibilitatea de a scuti de depunerea 
cauţiunii partea civilă lipsită de posibilităţi financiare suficiente. 

Persoanele care beneficiază de asistenţă judiciară gratuită sunt scutite de plata cauţiunii. 
Începând cu legea din 09.09.2002, asistenţa judiciară gratuită se acordă necondiţionat pentru victimele 
sau moştenitorii victimelor infracţiunilor de omor voluntar, acte de tortură şi barbarie, viol simplu sau 
agravat, terorism. 

După depunerea cauţiunii sau expirarea termenului de depunere, judecătorul de instrucţie 
transmite plângerea procurorului republicii, pentru ca acesta din urmă să dispună. Dacă procurorul 
republicii apreciază că este admisibilă constituirea de parte civilă şi că este cazul să deschidă o investigare 
judiciară, emite rechizitoriul pe care îl alătură constituirii de parte civilă, caz în care plângerea însăşi va 
delimita întinderea actului de sesizare. 

În materie de constituire de parte civilă art. 86 alin. 3 C.p.p. prevede că procurorul republicii, 
înainte de a dispune asupra fondului cauzei, poate să ceară judecătorului de instrucţie ca acesta din urmă 
să procedeze la ascultarea părţii civile pentru clarificarea aspectelor sub care aceasta sesizează, ori poate 
proceda el însuşi la o astfel de audiere. 

Procurorul republicii poate sesiza judecătorul de instrucţie cu o rezoluţie de neurmărire, dacă 
pentru cauze ce afectează însăşi acţiunea publică faptele sesizate nu pot fi calificate penal. O dată sesizat, 
judecătorul de instrucţie trebuie să-şi verifice competenţa materială, teritorială şi personală. 

În cazul în care judecătorul nu este competent, în conformitate cu art. 52 C.p.p., el va emite o 
ordonanţă de trimitere a părţii civile în faţa jurisdicţiei competente. 

Dacă judecătorul de instrucţie apreciază, din examinarea documentelor cu care a fost sesizat, că 
faptele nu constituie nicio infracţiune penală, că acţiunea publică nu este admisibilă sau că aceasta este 
stinsă, el poate, fără a deschide o investigare, să dea o ordonanţă de refuz de investigare sau de 
inadmisibilitate, susceptibilă de apel. 

În conformitate cu art. 420-1 C.p.p., victima se poate constitui în parte civilă încă din stadiul de 
anchetă. Această cerere este formulată cu acordul procurorului republicii în faţa ofiţerului sau agentului 
de poliţie judiciară, care întocmeşte un proces-verbal în acest sens. Această cerere are valoare de 
constituire de parte civilă dacă acţiunea publică este pusă în mişcare şi dacă tribunalul corecţional sau cel 
de poliţie sunt sesizate, în mod direct. Aceste dispoziţii nu privesc jurisdicţia instrucţiei pregătitoare. 
Judecătorul de instrucţie legal sesizat este obligat, în principiu, să deschidă o investigaţie asupra faptelor 
expuse în actul de sesizare. Obligaţia de a deschide o investigaţie nu a fost contestată niciodată în cazul 
sesizării prin rechizitoriul introductiv al Ministerului Public şi nici chiar în cazul plângerii cu constituire 
de parte civilă. Mai mult, Camera Judiciară a Curţii de Casaţie a hotărât că plângerea este admisibilă şi 
judecătorul de instrucţie este obligat să declanşeze investigarea judiciară chiar dacă acţiunea civilă este de 
competenţa unei jurisdicţii administrative. 

                                                 
7 Şerban Gheorghe, Manolache Adrian, Consideraţii privind începerea urmăririi penale, Curierul Judiciar  

nr. 1/2004, p. 87. 
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Astfel, s-a decis că inadmisibilitatea acţiunii civile nu scuteşte judecătorul de instrucţie de 
obligaţia sa de a investiga, din simplul motiv că nu a fost sesizat prin rechizitoriu al Ministerului Public. 
De altfel, Legea din 09.03.2004 a pus capăt oricărei controverse în materie, prevăzând că orice persoană 
fizică sau juridică de drept public sau privat care se pretinde lezată printr-o infracţiune poate, depunând 
plângere, să se constituie în parte civilă în faţa judecătorului de instrucţie competent (actualul art. 85 
C.p.p.). De altfel, s-a făcut o distincţie clară între dreptul victimei de a se constitui parte civilă şi dreptul 
de a cere repararea prejudiciului. Victima se poate găsi fie în situaţia de a hotărî liber dacă înţelege sau nu 
să uzeze de acest din urmă drept, fie în situaţia de a nu-l avea, în cazul în care acţiunea în repararea 
prejudiciului a fost dată în competenţa exclusivă a unei anumite instanţe. 

 
Întinderea actului de sesizare. Sesizarea IN REM 
Oricare ar fi modalitatea prin care judecătorul de instrucţie este sesizat, este vorba despre o 

sesizare IN REM. El va investiga numai faptele în legătură cu care a fost sesizat. Dacă aceste fapte 
constituie infracţiune, el va pune sub inculpare toate persoanele care vor fi dovedite că au participat la 
săvârşirea acestei infracţiuni, în calitate de autori sau complice. Dacă investigarea pune în evidenţă şi alte 
infracţiuni, diferite de cele care au declanşat începerea cercetărilor, judecătorul de instrucţie trebuie să 
comunice dosarul Parchetului, pentru ca acesta din urmă să hotărască asupra procedurii de urmat: 

– neurmărire; 
– declanşarea unei anchete specifice (anchetă preliminară, flagrant delict sau o nouă investigare 

judiciară); 
– sesizarea judecătorului de instrucţie prim sesizat, printr-un rechizitoriu supletiv cu privire la 

noile fapte. În aceste condiţii, judecătorul de instrucţie va putea proceda şi la anchetarea noilor fapte. 
Totuşi, sesizarea IN REM nu interzice judecătorului de instrucţie anchetarea circumstanţelor 

agravante care pot califica fapta cu care a fost sesizat iniţial, însă el are obligaţia să prezinte aceste 
circumstanţe suplimentare în ordonanţa de trimitere, pentru ca făptuitorul să poată fi avertizat în mod clar 
asupra pedepsei ce i s-ar putea aplica. La fel, în cazul descoperirii de noi infracţiuni, judecătorul de 
instrucţie are dreptul de a le constata procedând chiar, dacă este cazul, la ascultarea inculpatului cu privire 
la acestea, însă nu poate dispune punerea sub inculpare pentru aceste fapte şi niciun alt act cu caracter 
coercitiv. 

Judecătorul de instrucţie nu este însă condiţionat de calificările propuse de procuror, putând 
califica el însuşi faptele în legătură cu care este sesizat, cu condiţia ca această calificare să nu constituie o 
modalitate indirectă de modificare a actului de sesizare. 

Acest principiu cunoaşte o singură excepţie: în materie de presă, calificarea este fixată în mod 
irevocabil prin actul de urmărire.  

 
GERMANIA 
Reglementată prin art. 151 şi următoarele din StPO, faza pregătitoare are ca obiect al cercetării 

stabilirea dacă o infracţiune poate fi definită în raport cu acuzatul şi dacă poate declanşa urmări (urmărire 
penală). 

Faza pregătitoare se deschide prin transmiterea denunţului unei infracţiuni Ministerului Public 
sau prin constatările materiale ale autorităţilor de poliţie. O anchetă preliminară este, în teorie, abilitată să 
stabilească/verifice corectitudinea plângerii, veridicitatea faptelor denunţate şi dacă există <bănuieli 
serioase> că infracţiunea a fost într-adevăr comisă (§ 163 StPO). În practică, totuşi, plângerile sunt direct 
abordate de către poliţie, care adresează ministerului public un raport final (der Schlussbericht) rezumând 
actele de anchetă şi dovezile (probele) colectate (strânse). Faza pregătitoare este dominată de Ministerul 
Public, care dirijează ancheta şi de poliţie. Intervenţia judecătorului de instrucţie este limitată la controlul 
legalităţii măsurilor coercitive (die Zwangsmassnahmen) care pot fi dispuse împotriva acuzatului. În acest 
timp, atunci când evaluează necesitatea de a autoriza măsurile luate în funcţie de gradul de suspiciune şi 
de gravitatea faptelor, judecătorul de instrucţie procedează implicit la un control al oportunităţii măsurii 
(die Zweokmassgkeit, § 162 StPO). În acest stadiu, acuzatul dispune de numeroase drepturi. Primul 
decurge din dreptul constituţional de a fi audiat (art. 103 al. 1 GG): nicio plângere nu ar ajunge să fie 
finalizată cu o condamnare dacă acuzatul nu a avut posibilitatea să explice faptele şi să conteste dovezile 
care îi sunt opuse (§ 136, 136a StPO, în cursul anchetei poliţiei; § 115, 118, 128 StPO în caz de arestare; 
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§ 201 StPO după aducerea la cunoştinţă a acuzaţiilor de către procuror). După ce este audiat, acuzatul 
trebuie să fie avertizat asupra dreptului său de a păstra tăcerea (§ 136 I, 1633 IV StPO). În sfârşit, poate să 
recurgă la un apărător după ce i se aduc la cunoştinţă acuzaţiile reţinute împotriva sa (§ 137 StPO), 
exceptând cazul când este interogat de poliţie (în general, la sfârşitul acestei faze, deci după transmiterea 
dosarului către Ministerul Public, asistarea devine posibilă). În cursul anchetei, guvernată de principiile 
prezumţiei de nevinovăţie şi cel al proporţionalităţii măsurilor coercitive ordonate, demnitatea acuzatului 
trebuie să fie respectată. În ceea ce priveşte victima, aceasta vede atribuindu-se un rol secundar, 
intervenind ca simplu martor. 

Faza pregătitoare se încheie atunci când Ministerul Public, la sfârşitul anchetei sale, decide fie 
clasarea fără urmări a unei cauze (die Einstellung des Verfahrens) din motive de legalitate sau de 
oportunitate fie să înceapă urmărirea (die Klageerhebung) în fază intermediară sau chiar printr-o 
<procedură accelerată>. Două criterii sunt astfel reunite: temeinicia acţiunii publice şi, într-o anumită 
limită, oportunitatea urmăririi penale. 

 
ANGLIA 
O particularitate a dreptului englez constă în aceea că decizia de începere a urmăririi face 

obiectul unei duble examinări. Poliţia declanşează urmăririle şi transmite cauza către Crown Prosecution 
Service care poate fie să le continue, fie să le oprească.  

Dreptul de a sesiza tribunalele incumbă în mod egal victimei şi oricărui cetăţean, dar utilizarea 
acestei posibilităţi de către particulari este rară în practică. 

Poliţia nu este plasată sub autoritatea Ministerului de Interne (Home Office), dar acesta are 
posibilitatea să emită circulare adresate poliţiei. Aceste circulare sunt aplicate de o manieră generală de 
către poliţie, ceea ce permite în mod indirect Ministerului de Interne să aibă o responsabilitate asupra 
poliţiei şi, în acelaşi timp, să asigure unitatea urmăririlor. 

Există 43 de structuri de poliţie în Anglia şi Ţara Galilor. Fiecare dintre structurile de poliţie este 
condusă de un „Chief Constable” care este responsabil pentru urmăriri. 

În Anglia, poliţia exercită o dublă funcţie, cea de cercetare a probelor şi cea de declanşare a 
urmăririlor. Aceste două funcţii sunt legate, deoarece, în timpul anchetei pe care a iniţiat-o şi având în 
vedere elementele de probă pe care le-a obţinut pe parcursul acestei faze, poliţia poate opta pentru clasare 
fără urmări sau pentru punerea sub acuzare a învinuitului. Dacă poliţia reţine persoana la postul de poliţie, 
punerea sub acuzare are loc prin notificarea acuzatului de învinuirile care sunt reţinute împotriva lui. 
Persoana respectivă va putea fi atunci pusă în detenţie provizorie sau lăsată în libertate provizorie până la 
data judecăţii. Dacă persoana nu este reţinută la postul de poliţie, poliţia informează tribunalul în legătură 
cu comiterea unei infracţiuni, iar tribunalul emite o citaţie pentru prezentare dacă învinuirea i se pare 
justificată. 

Sistemul urmăririlor este guvernat de principiul oportunităţii. Nicio autoritate nu poate 
constrânge poliţia să pună în mişcare acţiuni penale pe care aceasta nu doreşte să le angajeze.  

Procurorul General angajează şi conduce urmăririle referitoare la infracţiuni (cauze) de o 
gravitate sau complexitate excepţională. Infracţiunile referitoare la securitatea statului sunt în mod evident 
în competenţa sa. Anumite infracţiuni nu pot fi urmărite fără consimţământul său prealabil (de exemplu, 
infracţiunile de terorism). 

Funcţia de director al urmăririlor a fost instituită în 1879, dar crearea Ministerului Public (Crown 
Prosecution Service) în 1985 a fost ocazia de a redefini puterile sale. Directorul urmăririlor este în fruntea 
Ministerului Public (s.1 a Prosecution of Offences Act 1985). 

Directorul urmăririlor are misiunea de a prelua conducerea urmăririlor iniţiate de poliţie (s.3(2) a 
POA 1985), de a angaja şi conduce urmăririle în cazurile importante şi complexe (s. 3(2) b POA 1985). 
Are, de asemenea, puterea de a opri urmăririle intentate de poliţie, de particulari sau de alte organe care 
au posibilitatea să angajeze urmăriri cum ar fi serviciul vămilor şi accizelor. Atunci când o cauză este 
importantă şi complexă, Directorul urmăririlor are dreptul să înceapă el însuşi urmăririle (s. 3(2) b POA 
1985). Dar acest drept este rar utilizat în practică. Aceste diverse drepturi pot fi exercitate nu numai de 
către Directorul urmăririlor, ci şi de către orice procuror acţionând în numele sau, în virtutea secţiunii l(6) 
din POA 1985.  
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Directorul urmăririlor trebuie să remită către Attorney General un raport anual, care cuprinde 
activitatea Crown Prosecution Service şi dificultăţile întâmpinate (s.9 POA 1985). Directorul urmăririlor 
este, de asemenea, cel care fixează regulile de conduită ale procurorilor săi (Code for Crown Prosecutors, 
s.10 POA 1985). 

Ministerul Public a fost instituit prin Prosecution of Offences Act în 1985. Directorul urmăririlor 
se află în fruntea Crown Prosecution Service. Unul dintre obiectivele avute în vedere la crearea 
serviciului a fost acela de a se obţine o mai bună coerenţă în practica urmăririlor. În acest scop, au fost 
create iniţial 31 de regiuni în Anglia şi Ţara Galilor. 

Mai târziu, cu scopul de a spori şi mai mult, şansele de armonizare în practica urmăririlor, o 
reformă recentă a redus numărul regiunilor la treisprezece (1.-The Royal Commission on Criminal 
Justice, Raport, Londra, HMSO, 1993, p. 71). 

Fiecare regiune este coordonată de un procuror (Chief Crown Prosecutor). Acesta conduce 
„Senior Crown Prosecutors” şi pe „Crown Prosecutors”. 

Crown Prosecution Service continuă sau opreşte urmăririle care au fost iniţial intentate de 
poliţie. 

Dacă poliţia nu declanşează urmărirea, în principiu Crown Prosecution Service nu intervine. 
Procurorii (Crown Prosecutors) au dreptul de a pleda înaintea unei „magistrates’ court”, dar nu pot 
prezenta o cauză într-o „Crown Court”. În acest caz acuzarea este susţinută de un avocat angajat de 
acuzare. 

 
BELGIA 
Principiul responsabilităţii personale a autorului, poate beneficia de o cauză de non – 

imputabilitate. Articolul 71 din Codul penal dispune: „Nu este infracţiune atunci când acuzatul sau 
prevenitul era în stare de demenţă în momentul faptelor sau dacă a fost constrâns printr-o forţă căreia nu a 
putut să-i reziste”. 

Dreptul belgian nu cunoaşte responsabilitatea penală a persoanelor juridice, ceea ce nu împiedică 
să fie angajată responsabilitatea personală a unor persoane fizice care acţionează în numele persoanei 
juridice. 

Judecătorul de instrucţie este un judecător al tribunalului de primă instanţă desemnat de Rege. 
Competenţa sa se extinde asupra tuturor infracţiunilor care sunt judecate de tribunalele corecţionale şi de 
curţile cu juri. Neavând calitate decât pentru instrucţie, el nu apreciază urmările şi rezultatele instrucţiei 
realizate. 

Camera de consiliu a tribunalului de primă instanţă, compusă din judecător unic, apreciază 
indiciile culese de judecătorul de instrucţie, determină caracterul faptelor, desemnează instanţa 
competentă, o sesizează şi statuează asupra menţinerii în detenţie preventivă. 

Camera de punere sub acuzare a Curţii de Apel hotărăşte în legătură cu apelurile împotriva 
deciziei camerei de consiliu. Ea exercită misiunea generală de verificare a actelor instrucţiei în virtutea 
puterii sale de evocare. 

Tribunalul de poliţie – Este competent în materie de contravenţii şi de delicte transformate în 
contravenţii, prin admiterea de circumstanţe atenuante; pentru anumite delicte şi infracţiuni în materie 
rurală şi forestieră, de pescuit fluvial, de băutură; de înşelăciune, de încălcări ale regulamentelor 
provinciale şi comunale etc. 

Tribunalul corecţional – este o secţie a tribunalului de primă instanţă. Este competent pentru 
delicte, pentru crime la care se aplică pedeapsa corecţională datorită admiterii de scuze sau de 
circumstanţe atenuante, pentru contravenţiile conexate unor delicte şi pentru apelul împotriva hotărârilor 
tribunalului de poliţie. 

Hotărăşte cu judecător unic, începând de la Legea din 3 august 1992. 
Hotărârile sale pot face obiectul unui apel înaintea Curţii de Apel, iar apoi se poate face un 

recurs pentru casare împotriva hotărârilor date de apel. 
Curtea cu juri – are competenţe pentru crime, delicte politice şi delicte de presă, precum şi în 

delicte sau contravenţiile conexe crimelor. Se compune dintr-un preşedinte şi doi asesori, magistraţi 
profesionişti şi 12 juraţi, desemnaţi prin tragere la sorţi din rândurile populaţiei. Juriul se pronunţă singur 
asupra vinovăţiei şi deliberează apoi asupra pedepsei împreună cu curtea. Deciziile luate nu pot fi obiectul 
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unui apel, dar pot face obiectul unui recurs pentru casare. Este compus dintr-un judecător unic: 
judecătorul de pace al cantonului care „ţine scaun de judecată” în materie de poliţie. Hotărârile pot face 
obiectul unui apel în faţa tribunalului de primă instanţă. Judecătorii de instrucţie au plenitudinea puterilor 
de instrucţie în materie de crime şi delicte, şi pot utiliza constrângerea. Ei au un dublu rol, pe de o parte, 
acţionează ca ofiţeri de poliţie judiciară atunci când constată infracţiunea, culegând probe şi acumulând 
elementele de natură a stabili vinovăţia delincventului, şi, pe de altă parte, în calitate de judecători atunci 
când apreciază elementele din dosar şi iau o decizie. 

Judecătorul de instrucţie poate fi sesizat printr-un rechizitoriu al procurorului regelui, făcut cu 
scopul de a-l informa, sau de către orice persoană care, pretinzându-se lezată de o crimă sau un delict, se 
constituie în parte civilă. 

Rechizitoriul introductiv nu trebuie în mod obligatoriu să precizeze natura prevenţiei 
(prevenirii). De altfel, această precizare nu obligă judecătorul, care este sesizat în legătură cu un fapt, şi 
nu cu o încadrare juridică. Solicitat să informeze, judecătorul de instrucţie are puterea de a cerceta toţi 
autorii şi complicii faptelor care sunt vizate de rechizitoriu. El nu-şi poate extinde instrucţia asupra altor 
fapte decât cele care sunt vizate în rechizitoriul introductiv.  

Caracterul unilateral al instrucţiei semnifică faptul că judecătorul de instrucţie îşi conduce 
investigaţiile după cum consideră el.  

Nu este ţinut să ia în considerare cererile acuzatului, nici să aştepte instrucţiunile Ministerului 
Public înaintea fiecărui act procedural. 

Pe de altă parte, atunci când judecătorul de instrucţie refuză să satisfacă o solicitare a 
procurorului, trebuie să o facă prin ordonanţa motivată. Într-un astfel de caz, procurorul poate face apel 
înaintea Camerei de punere sub acuzare, cu excepţia cazului ordonanţei, prin care, judecătorul de 
instrucţie, solicitat de către procuror să emită mandat de arestare pentru un inculpat, hotărăşte să nu 
statueze punerea acuzatului sub mandat de arestare. Pentru a-şi putea exercita dreptul de a face cereri, 
Ministerul Public poate solicita în orice moment comunicarea oricărui element din dosar.  

Dat fiind faptul că judecătorul de instrucţie nu este ţinut să răspundă sau să aprobe cererile 
acuzatului, nu există nicio cale de recurs. Unii judecători de instrucţie dau curs cererilor informale, iar 
practica aduce deci o anumită flexibilitate care suplineşte lacunele legii.  

Nici acuzatul, nici partea civilă, nici oricare altă terţă parte nu au dreptul să intervină cu apel 
împotriva unei hotărâri a judecătorului de instrucţie, aceasta având caracter jurisdicţional. O astfel de 
decizie ar presupune modificarea profundă a caracterului necontradictoriu al instrucţiei penale. 

Nu există deci cale de recurs pentru a obţine încetarea unui act de informare care lezează grav o 
persoană. Judecătorii de referinţă s-au declarat uneori competenţi, dar, dacă nu o fac, nici o altă cale de 
recurs nu este deschisă către instanţele represive.  

Judecătorul de instrucţie poate recurge fie la trimiterea unei comisii rogatorii, fie la o delegaţie 
simplă adresată unui ofiţer al poliţiei judiciare. Comisia rogatorie conferă o putere de instrucţie care 
permite utilizarea constrângerii, contrar delegaţiei.  

Atunci când judecătorul şi-a încheiat instrucţia, el transmite dosarul procurorului regelui, care i-l 
returnează împreună cu concluziile şi solicitările sale. Procedura este atunci înaintată de judecătorul de 
instrucţie către Camera de consiliu.  

Judecătorul de instrucţie nu poate evalua care sunt urmările pe care trebuie să le aibă instrucţia 
sa. El nu poate decide asupra trimiterii în judecată. El transmite dosarul împreună cu concluziile scrise ale 
Ministerului Public către Camera de consiliu, care reglementează procedura cu uşile închise. Această 
dispoziţie este una de ordine publică. 

Judecătorul unic de la Camera de consiliu care este chemat să se pronunţe stabileşte, cu cel puţin 
48 de ore înainte, locul, ziua şi ora prezentării, însemnând acestea într-un registru special ţinut de grefier. 
Grefierul va transmite avizul în legătură cu aceasta către prevenit şi avocatul acestuia, prin scrisoare 
recomandată. Dacă instrucţia este terminată, dosarul trebuie depus la grefier cu cel puţin 48 de ore înainte 
de deliberarea camerei însărcinată să se pronunţe. Acuzatul şi avocatul său pot consulta dosarul. 

Dosarul poate fi consultat şi de către acuzat personal, indiferent dacă acesta are apărător sau nu. 
În situaţia în care acuzatul şi apărătorul său nu au putut lua cunoştinţă de conţinutul dosarului înainte de 
ordonanţa de trimitere pronunţată de către Camera de consiliu, această ordonanţă este nulă, ca şi 
procedura şi deciziile de condamnare ulterioare. 
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Dezbaterile la Camera de consiliu se derulează astfel: judecătorul de instrucţie îşi face 
prezentarea orală, Ministerul Public îşi enunţă cererile, apoi pledează partea civilă, urmată de acuzat şi de 
apărătorul său. Mai întâi, Camera de consiliu examinează dacă acţiunea în legătură cu care este sesizată 
este admisibilă (dacă nu există situaţii de plângere nefondată sau neregulă mentală, precedent de lucru 
judecat…) sau dacă nu există motive pentru respingere (amnistie, prescripţie, desistare, înţelegere…). 

Camera de consiliu este sesizată în legătură cu fapta penală şi nu cu încadrarea acesteia, dar nu 
se poate pronunţa decât asupra faptelor vizate de Ministerul Public în concluziile sale. 

Apoi, Camera de consiliu trebuie să aprecieze dacă faptele incriminate constituie o infracţiune 
prevăzută de legea penală, dacă există împotriva acuzatului învinuiri suficiente pentru ca procedura să fie 
continuată şi, dacă da, de către care instanţă. Decide, de asemenea, în legătură cu detenţia preventivă, în 
acelaşi timp în care „reglează” procedura. 

Nicio dispoziţie legală nu prescrie acestei instanţe să precizeze învinuirile sau să indice pentru 
care motiv învinuirile sunt considerate insuficiente. Instanţa constată în mod suveran existenţa sau nu a 
învinuirilor. Pe de altă parte, Camera de consiliu trebuie să motiveze astfel de decizii atunci când 
concluziile prevenitului tind către a face cunoscut că faptele nu constituie o infracţiune sau invocă 
prescripţia, amnistia sau nulitatea instrucţiei. Camera de consiliu nu poate dispune nici procurorului 
regelui şi nici judecătorului de instrucţie să dea o ordonanţă de informare mai amplă. Această putere nu o 
are decât camera de punere sub acuzare. Aceeaşi situaţie este în cazul în care procedura i se pare 
incompletă.  

Dacă estimează că procedura este incompletă, Camera de consiliu poate doar să decidă că nu are 
posibilitatea să se pronunţe asupra stării procedurii. În acest caz, procurorul regelui poate să facă opoziţie 
la hotărârea camerei de consiliu înaintea camerei de punere sub acuzare, sau să adreseze noi cereri (un 
nou rechizitoriu) judecătorului de instrucţie. 

Camera de consiliu nu trebuie să verifice dacă acuzatul este în mod cert vinovat, ci doar dacă 
există suficiente elemente de învinovăţire care concordă. Astfel, Camera de consiliu care ar declara că o 
prevenţie este în mod incontestabil stabilită s-ar pronunţa asupra fondului cauzei, ceea ce este rezervat 
jurisdicţiei (instanţei) de judecată. 

Atunci când Camera de consiliu estimează că faptele nu constituie o infracţiune, sau că nu există 
suficiente învinuiri, ea emite o ordonanţă de neurmărire (non-ileu). Dacă estimează că faptele reprezintă o 
simplă contravenţie de competenţa poliţiei, trimite acuzatul înaintea tribunalului de poliţie. 

Dacă estimează, pe baza unor circumstanţe atenuante, că unui delict i se pot aplica pedepse 
poliţieneşti trimite acuzatul înaintea tribunalului de poliţie competent.  

Atunci când un acuzat a fost trimis pentru un delict înaintea tribunalului de politie printr-o 
ordonanţă a Camerei de consiliu care specifică circumstanţe atenuante, nici tribunalul de poliţie şi nici 
tribunalul corecţional – în calitate de instanţă de apel – nu pot să-i impună, pentru această infracţiune, o 
pedeapsă corecţională.  

Când Camera de consiliu consideră că faptele constituie un delict, trimite acuzatul înaintea 
tribunalului corecţional. 

Atunci când trimiterea acuzatului înaintea tribunalului corecţional sau de poliţie este definitivă şi 
când, în acelaşi timp, camera de punere sub acuzare nu este, în mod valabil, sesizată prin opoziţia 
prevenitului, aceasta nu poate uza de dreptul său de a dispune informări suplimentare sau de a evoca 
cauza. Procurorul regelui şi partea civilă vor putea face opoziţie la ordonanţa de trimitere dacă estimează 
că această decizie este de natura să limiteze acţiunea publică. 

Atunci când Camera de consiliu consideră că, datorită unor circumstanţe atenuante sau dintr-o 
cauză scuzabilă nu este necesar să se pronunţe mai mult decât pentru o pedeapsă corecţională pentru o 
faptă calificată drept crimă prin lege şi pentru care pedeapsa prevăzută nu depăşeşte 20 de ani de muncă 
forţată, ea trimite acuzatul, prin ordonanţă motivată, înaintea tribunalului corecţional. 

Atunci când consideră că faptei trebuie să i se aplice o pedeapsă judiciară, dispune ca procedura 
să fie transmisă de către procurorul regelui spre procurorul general şi emite o ordonanţă de reţinere 
(„prese de cops”) pentru care poate dispune executarea imediată. 

Procurorul general este acela care sesizează camera de punere sub acuzare cu procedurile 
judiciare care îi sunt transmise în executarea prevederilor articolului 133 din Codul de instrucţie judiciară, 
şi care face un raport cu privire la instrucţie, în acelaşi timp (cadru) cu concluziile sale. Judecătorul de 
instrucţie nu este audiat de Camera de punere sub acuzare. 
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Camera de punere sub acuzare are puterea de a „descalifica” – de a revizui/reduce încadrarea – 
(„corectarea” infracţiunilor şi transformarea delictelor în contravenţii) pe motiv de circumstanţe 
atenuante. Atunci când estimează că fapta este sancţionabilă cu pedepse judiciare, Camera de punere sub 
acuzare trimite acuzatul înaintea Curţii cu juri. 

Dacă fapta i se pare sancţionabilă cu pedepse corecţionale sau de poliţie, pronunţă o hotărâre de 
trimitere înaintea tribunalului corecţional sau de poliţie. Camera de punere sub acuzare are jurisdicţie 
deplină. Astfel, aceasta are puteri mult extinse faţă de Camera de consiliu. Poate să decidă procedura în 
legătură cu delictele conexe; poate să dispună informarea suplimentară; poate, chiar din oficiu, să 
redeschidă orice cauză, fie că a fost sau nu începută o instrucţie, în prima instanţă, poate să dispună 
urmăriri, să i se prezinte probe şi elemente din dosar, să se facă informarea şi să se pronunţe apoi. Cu 
excepţia cazurilor prevăzute de lege, camera de punere sub acuzare îşi desfăşoară lucrările şi se pronunţă 
cu uşile închise. 

Deciziile instanţelor de instrucţie produc efecte atâta timp cât nu sunt anulate de către Curtea de 
Casaţie, iar judecătorul de fond nu este abilitat să verifice legalitatea ordonanţei de trimitere în judecată. 

 
ITALIA 
În cursul anchetei preliminare, începând de la primul act procedural pentru care asistarea de către 

un apărător este necesară sau prevăzută de drept, Ministerul Public notifică prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de recepţie, o informare asupra acuzaţiilor, persoanei care este supusă anchetei (art. 369  
c.1 CPP). 

Ministerul Public exercită acţiunea penală, formulând acuzaţia, în cazul în care urmează să se 
procedeze la aplicarea pedepsei la cerere, la judecare directă sau judecare imediată, ca şi în cazul 
ordonanţei penale (art. 405 c.1 CPP) sau încă şi la cererea de trimitere în judecată atunci când trebuie să 
se ţină audierea preliminară (sau, eventual, judecata scurtată) (art. 424 c.1 CPP). În cazul procedurii 
înaintea pretorului, Ministerul Public emite un decret de citare în judecată (art. 554 c.1 CPP). Informaţia 
asupra acuzaţiei în cursul anchetei preliminare conţine indicarea textelor de lege care se presupune a fi 
fost încălcate, a datei şi a locului faptelor reproşate, precum şi invitaţia de a numi un apărător la alegere. 
În cursul interogatoriului, autoritatea judiciară comunică persoanei supuse anchetei de o manieră clară şi 
precisă faptele care îi sunt imputate, îi indică elementele de probă care există împotriva sa şi, dacă de aici 
nu rezultă prejudicii pentru anchetă, îi precizează sursele (art. 65 CPP). 

Procesele-verbale ale actelor la care apărătorul are dreptul să asiste sunt depuse la grefa 
secretariatului Ministerului Public, în termen de trei zile de la îndeplinirea actului procedural respectiv, cu 
posibilitatea pentru apărător de a lua cunoştinţă şi de a face o copie în următoarele cinci zile (art. 366 
CPP). Ministerul Public poate decide, pentru motive serioase, ca depunerea actelor să fie întârziată. 

În situaţia în care apărătorul nu este avizat de îndeplinirea unui act procedural, acestuia i se 
notifică depunerea la dosar, iar termenul curge de la recepţionarea respectivului aviz. 
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Fiecare dintre noi ştim că un mediu de lucru mai plăcut generează performanţă. O atmosferă 
plăcută la serviciu face ca oamenii să lucreze cu plăcere, să vină la birou cu inima deschisă. Ştim că un 
om cu moralul ridicat la locul de muncă trece mai uşor peste obstacole şi găseşte soluţii inovatoare pentru 
orice probleme care apar. Atmosfera de lucru este legată foarte mult de relaţia angajat – manager, precum 
şi de recunoaşterea meritelor. 

Managerii au nevoie de o viziune asupra succesului organizaţiei pe care o conduc. Este necesar 
ca ei să aibă acele capacităţi care îi pot face să influenţeze activitatea organizaţiei şi a celorlalţi angajaţi, 
să ajute fiecare angajat să crească profesional şi să conducă echipa spre performanţă. 

Din studiile efectuate a reieşit că:  
- un sistem de conducere ineficient determină lipsa de performanţă în proporţie de 85%; 
- oamenii nu-şi vor da toată silinţa pentru un manager neinteresat; 
- angajaţii trebuie trataţi ca nişte aliaţi, parteneri, colegi; 
- obiectivele echipei îi privesc pe toţi, nu doar pe manager. 
S-a ajuns la concluzia că succesul unui proiect începe de la planificarea resurselor umane. Ce fel 

de oameni căutăm ca să atingem performanţa? Avem nevoie de oameni potriviţi în numărul necesar, cu 
abilităţile, cunoştinţele şi experienţa necesare, în posturile potrivite, la locul potrivit şi, bineînţeles, cu un 
cost adecvat. Dar chiar şi aşa, aceste condiţii nu sunt suficiente pentru a asigura obţinerea rezultatului 
dorit. Coerenţa internă şi coeziunea exterioară a angajaţilor intră în responsabilitatea conducătorului. În 
urma studiilor a reieşit că printre condiţiile de bază ale unui management performant este conceptul de 
leadership. Un leader poate entuziasma echipa şi să o conducă spre rezultate. El poate face mai mult de 
atât: să asigure coerenţa interioară şi coeziunea exterioară, să dezvolte departamentele în mod creativ şi 
responsabil, să optimizeze performanţele fiecărui membru al echipei acolo unde acesta poate da un 
randament maxim, să gestioneze conflictele şi disputele, să armonizeze nevoile personale cu valorile 
organizaţiei. 

Armonizarea nevoilor personale ale angajaţilor cu valorile organizaţiei are scopul de a creşte 
performanţa muncii, de a fructifica talente şi idei, de a schimba atitudini, de a transforma atitudinea unui 
om care îşi face doar treaba în atitudinea angajatului mulţumit de carieră: 

1. Organizaţia există pentru a servi unor nevoi ale oamenilor, şi nu invers; 
2. Oamenii şi organizaţia au nevoie unii de ceilalţi: organizaţia are nevoie de idei, energie şi 

talente; oamenii au nevoie de cariere, salarii şi oportunităţi; 
3. Când relaţia dintre individ şi sistem este precară, ambele părţi suferă: indivizii fie se simt 

exploataţi, fie ei înşişi exploatează organizaţia – sau ambele devin victime; 
4. O relaţie benefică determină un efect pozitiv asupra ambelor părţi: indivizii desfăşoară o 

muncă plină de sens şi satisfacţii, iar organizaţia obţine talentul şi energia de care are nevoie pentru a 
reuşi. 
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Echipa şi grupul 
Ocazia de a forma o echipă există oriunde. Limitele organizaţionale sau ierarhice nu oferă 

condiţiile necesare pentru obţinerea rezultatelor optime. Întrebarea care se pune este : „Punându-i pe cei 
mai buni la un loc este suficient sau e nevoie de mai mult?” 

De multe ori numim grupuri statice echipe pentru că suntem convinşi că eticheta este motivantă 
şi energizantă, dar multe grupuri nu sunt echipe şi nici măcar nu sunt eficiente ca grupuri. 

Grupurile pot fi şi sunt mai eficiente când este cazul de a împărtăşi informaţie, idei şi perspective 
şi a lua decizii care ajută fiecare persoană să îşi realizeze obiectivele mai bine, dar întotdeauna individul 
este cel vizat. 

 
Grupul Echipa 

Lider puternic, determinat Conducere împărţită 

Responsabilitate individuală Responsabilitate individuală şi 
comună 

Rezultate individuale Rezultate colective 

Măsurare indirectă a rezultatelor 
Măsurare directă a rezultatelor 

prin estimarea efectelor echipei asupra 
muncii altora 

 
Pentru a avea succes, trebuie să ne concentrăm asupra următorilor factori: 
- Simţul scopului: viziune comună asupra perspectivelor şi obiectivelor. Accent puternic pe 

rezultate, simţ al priorităţilor, claritate în decizii. 
- Comunicare deschisă: oamenii îşi exprimă gândurile şi sentimentele, conflictul nu este ascuns 

şi este rezolvat. Oamenii ascultă cu atenţie. 
- Încredere şi respect reciproc: oamenii se apreciază şi susţin reciproc. Îşi spun adevărul şi oferă 

un feedback sincer. 
- Conducere împărţită: diverşi membri ai echipei îşi asumă conducerea, în funcţie de sarcina 

curentă şi de nevoia echipei. Liderul formal are rolul de supraveghetor şi mentor al echipei. 
- Modalităţi de lucru eficiente: echipa ştie cum să adune, organizeze şi evalueze informaţia. 

Oamenii încurajează creativitatea, inovaţia şi asumarea riscurilor. Se fac planuri în consecinţă. 
- Câştig din diferenţe: echipa optimizează capacităţile, cunoştinţele şi punctele tari pe care le au 

membrii. Se caută diferite puncte de vedere şi se folosesc şi persoane din afara echipei. 
- Flexibilitate şi adaptabilitate: oamenii văd diverse ocazii ca şanse. Se împart responsabilităţile 

şi se doreşte o îmbunătăţire continuă. 
- Învăţare continuă: membrii echipei încurajează întrebările incomode şi penetrante, învaţă din 

experienţe şi greşeli şi încurajează creşterea şi dezvoltarea altor membri ai echipei. 
 
Construirea unei echipe 
 
Construirea unei echipe este arta de a armoniza diferenţele unor oameni de provenienţă diversă, 

interese diverse, perspective diverse, în interesul realizării unei echipe cu minimum de conflicte posibile, 
având în vedere interesul comun al echipei. Scopul principal este echilibrul. Echilibrul înseamnă că nu va 
trebui doar să interacţionăm cu un grup de oameni foarte diferiţi, dar este necesar să avem varietate în 
interiorul echipei. Pentru ca lucrul în echipă să se poată desfăşura sub auspicii favorabile, trebuie 
îndeplinite câteva cerinţe: 

- obiectivele echipei să fie expuse şi perfect înţelese de toţi participanţii la proiect; 
- obiectivele să fie stabilite de comun acord cu membrii echipei, şi nu impuse; 
- procedurile de lucru să fie clare; 
- toate obiectivele (proprii, individuale sau comune) să aibă cel puţin un punct comun, care să 

aducă beneficii tuturor; 
- evaluările performanţelor membrilor echipei trebuie să fie făcute în mod continuu; 
- trebuie să existe un sprijin reciproc şi un grad ridicat de încredere între membrii echipei; 
- autoritatea şi responsabilitatea pentru o sarcină sunt atribuite unei singure persoane; 
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- sentimentele, inclusiv cele de frustrare, se pot exprima liber; 
- critica nu este privită ostil şi nu este luată la nivel personal; 
- apartenenţa la echipă să fie una dorită (nu impusă), iar membrii ei să aibă un statut special. 
În cadrul lucrului în echipă, un rol important îl joacă stabilirea slăbiciunilor şi avantajelor echipei 

ca entitate. Idealul îl constituie o echipă care combină de aşa manieră punctele tari ale membrilor ei astfel 
încât, ca un tot unitar, echipa nu are slăbiciuni, ci numai avantaje. 

Una dintre premisele succesului unui proiect este dată de abilitatea Managerului de Proiect (MP) 
de a-şi construi „echipa ideală", de a angaja cei mai buni oameni pe care îi are disponibili organizaţia la 
momentul respectiv şi de a crea o structură (echipă) imbatabilă. 

Atuurile unei echipe pot fi: 
– implicarea totală în cadrul proiectului; 
– empatia; 
– încrederea reciprocă; 
– înfruntarea fără teamă a problemelor; 
– abilitatea de a lua decizii în grup; 
– participarea totală a fiecărei persoane; 
– ideile tuturor sunt ascultate şi judecate atent; 
– echipa îşi asumă responsabilitatea pentru deciziile luate; 
– discuţiile sunt neinhibate, libere, flexibile; 
– inovaţia şi creativitatea sunt apreciate. 
Slăbiciuni: 
– pasivitate, lipsă de implicare; 
– indiferenţă; 
– lipsa angajamentului interior; 
– lipsa de creativitate şi imaginaţie; 
– ideile sunt ignorate; 
– se iau decizii pripite; 
– votul oficial al deciziilor lasă resentimente minorităţii; 
– se fuge de responsabilitate; 
– şedinţele sunt ineficiente. 
Tratarea acestor slăbiciuni înseamnă eliminarea cauzelor care duc la apariţia simptomelor, 

respectiv înlăturarea unor bariere, cum ar fi: 
– priorităţile, interesele, puncte de vedere diferite pentru membrii echipei; 
– ambiguitate în ceea ce priveşte definirea rolurilor în echipă; 
– obiectivele sunt neclare; 
– MP nu are credibilitate sau autoritate; 
– nu există susţinerea managementului superior; 
– există probleme de comunicare etc. 

 
Modele comportamentale în cadrul unei echipe 
Ceea ce-i reuneşte pe oameni în sânul unei echipe este prezenţa unui obiectiv comun. Deşi 

echipa nu este caracterizată prin roluri fixe, la începutul constituirii grupului respectiv, fiecare dintre 
participanţi este îndreptăţit să ştie care va fi aportul lui la sarcina colectivă. Dar, după ce încrederea dintre 
coechipieri atinge cota de siguranţă, sarcinile unora pot fi distribuite după cum o cere natura 
împrejurărilor. 

Raţional, selectarea membrilor unei echipe ar trebui să stea sub semnul complementarităţii. 
Se consideră, adesea, că este mai importantă întemeierea echipei pe solidaritate şi pe asigurarea 
continuităţii decât centrarea pe sarcină. În cazul în care sarcina este deosebit de importantă, echipa trebuie 
să fie alcătuită, mai ales din specialişti, dar şi din oameni capabili să preia sarcini diverse. În aceste 
condiţii, contează competenţa, experienţa anterioară, capacitatea de comunicare, simţul responsabilităţii şi 
încrederea în forţele proprii. În cazul în care raţiunea de a fi a echipei se bazează pe menţinerea propriei 
entităţi, coechipierii vor fi selectaţi după criterii de disponibilitate socială, spirit de echipă şi de iniţiativă. 
Competenţele multiple sunt mai apreciate în acest caz, fiind admisă absenţa specialiştilor. 
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Caracteristicile persoanelor care alcătuiesc echipa sunt: experienţă de lucru în echipă şi 
experienţă profesională, abilităţi tehnice şi de comunicare, disponibilitatea de a-şi asuma responsabilităţi 
şi încrederea în forţele proprii, comunicativitatea şi capacitatea de a interacţiona eficient, de a răspunde 
operativ cerinţelor altora, de a putea prelua creativ ideile grupului şi de a oferi sprijin celorlalţi. 

O echipă se constituie în jurul unui lider, mai puţin în jurul unei idei. Desigur că liderul 
poate fi identificat şi acceptat şi după ce echipa s-a constituit pe baza unei viziuni comune, dar şansele ca 
ea să reziste în timp sunt mai mici. Oricum, liderului echipei îi sunt proprii viziunea, realismul, curajul şi 
comportamentul moral. Este persoana care înţelege cadrul general în care evoluează echipa, menţine 
concentrarea echipei asupra sarcinii, cunoaşte mecanismele motivării şi cerinţele comunicării eficiente, 
gestionează cu tact şi inteligenţă conflictele, fără a-şi revendica succesele grupului. În plus, liderul este în 
măsură să încurajeze participarea membrilor echipei, ştie să asculte, şi-a însuşit cultura organizaţiei, îşi 
poate asuma riscuri, susţine dinamica echipei şi asigură feedbackul, promovează performanţa şi-i 
încurajează pe cei care o ating, susţine ritmul de lucru. 

Sarcina, oamenii şi relaţiile dintre membrii echipei determină designul unei echipe. Din 
perspectiva sarcinii, apar următoarele întrebări: 

a) de câtă autoritate are nevoie echipa pentru a-şi desfăşura activitatea? – un grad mai mare de 
autoritate duce la o motivare mai puternică a membrilor, dar la pierderea controlului din partea 
managerului; 

b) pe ce tip de activitate se concentrează echipa? – există echipe tactice, care execută planuri 
bine definite, există echipe care rezolvă probleme, dar şi echipe de creaţie; 

c) care este gradul de interdependenţă a sarcinilor între membrii echipei? – există trei tipuri de 
interdependenţă a sarcinilor: interdependenţă cumulativă (membrii echipei lucrează independent şi apoi 
cumulează rezultatele), interdependenţă secvenţială (fiecare membru este specializat pe o anumită 
secvenţă în cadrul activităţii) şi interdependenţă reciprocă; 

d) interesele membrilor echipei sunt de cooperare sau de competiţie? Recompensele sunt oferite 
pentru rezultate individuale sau pentru performanţele echipei? 

e) cât de numeroasă trebuie să fie echipa? – în mod normal, echipele nu ar trebui să aibă mai 
mult de 10 membri, din considerente care ţin de coordonare, coeziune, echitate sau grad de implicare. 

 
Rolul conducătorului echipei în cadrul unui proiect: 
Înainte de începerea proiectului se recomandă managerului de proiect să discute cu fiecare 

membru al echipei în parte următoarele: 
a) Care sunt obiectivele proiectului? 
b) Cine este implicat şi până când? 
c) Importanţa proiectului pentru ansamblul organizaţiei/instituţiei; 
d) Rolul fiecărui membru al echipei de proiect şi performanţele aşteptate de la acesta; 
e) În ce măsură este concepută răsplata pentru proiect; 
f) Care sunt regulile, astfel ca acestea să fie urmărite în întâlnirile periodice; 
g) Evaluarea realistă a problemelor şi constrângerilor întâlnite; 
h) Nevoile fiecărui membru al echipei şi participarea la deciziile din proiect; 
i) Provocarea prin care proiectul întreţine implicarea persoanelor; 
j) În ce măsură conceptul de echipă este atât de important pentru succesul proiectului ce trebuie 

făcut pentru viitor. 
 
Ce trebuie să facă liderul echipei: 
 
- Să obţină acordul (fără a crea rezistenţă) 
Strategia se bazează pe faptul că fiecare individ doreşte să fie tratat în mod unic. Regula de aur 

creştină „Fă-i celuilalt ceea ce vrei ca el să-ţi facă ţie” se transformă în „Fă-i celuilalt ceea ce el doreşte să 
i se facă”. Unicitatea fiecărei fiinţe umane conduce la ideea că fiecare dintre noi reacţionăm diferit la 
acelaşi stimul. Aceeaşi sarcină, încredinţată cu aceleaşi argumente (valabile pentru emiţătorul mesajului) 
are o percepţie diferită la doi colaboratori. Fiecare dintre ei înţelege, în mod diferit, mesajul transmis atât 
faţă de celălalt destinatar, cât şi faţă de emiţător. 
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- Să controleze excesele 
Orice exces presupune rigiditate. A apăra cu orice preţ un punct de vedere propriu (chiar dacă 

sau mai ales dacă ştii că este greşit) devine o problemă de orgoliu. 
- Cum trebuie un manager să delege? 

 Defineşte sarcinile împărţind munca în părţi mai mici. Părţile mici sunt mai uşor de 
delegat. 

 Defineşte obiectivele pentru fiecare sarcină. 
 Alege cea mai potrivită persoană pentru fiecare sarcină. „Cea mai potrivită” nu înseamnă 

neapărat că respectiva persoană trebuie să aibă deja toate abilităţile necesare, dar trebuie să fie capabil să 
le înveţe şi să le aplice în timp util. 

 Planifică sarcina împreună cu persoana aleasă, se asigură că el sau ea înţelege complet şi 
acceptă sarcina; oferă toată informaţia de fundal despre importanţa şi scopul sarcinii şi despre cum încape 
în contextul proiectului. 

 Se asigură că nu deleagă doar responsabilitatea, ci şi autoritatea. 
 Defineşte obiectivele operaţionale împreună cu membrii echipei. 
 Cade de acord asupra continuităţii sarcinii şi a modului de raportare. 
 Oferă feedback constructiv (în ambele sensuri), recompensează şi apreciază rezultatele 

obţinute. 
 Se asigură că întreaga echipă este informată despre diferitele sarcini şi persoanele 

responsabile. 
 Gestionează conflictele. 
 Armonizează nevoile personale cu valorile organizaţiei. 

 
Reguli privind organizarea unui grup de către conducător: 
- definirea clară a Sarcinilor, Atribuţiilor, Responsabilităţilor şi Competenţelor, a autorităţii şi a 

procedurilor pentru acţiuni rapide şi eficace; 
- asigurarea unei coeziuni în jurul obiectivelor, scopurilor fundamentale, general acceptate; 
- existenţa unei perspective concrete a activităţii grupului, 
- asigurarea unei legături psihologice cu valenţe multiple şi în acelaşi timp perfectibile (legături 

efective şi afective); 
- stimularea diferenţiată a dezvoltării relaţiilor în colectiv, în funcţie de mărimea acestuia şi de 

structura sa; 
- asigurarea unui echilibru în compoziţia grupului (vârstă, sex, stare civilă, pregătire, vechime, 

grad de cultură, preocupări extraprofesionale); 
- conceperea grupului după criteriile: omogenităţii, complementarităţii, eterogenităţii, a 

stabilităţii raţionale (capacitatea de a suporta plecări şi sosiri); 
- folosirea raţională, fără abuz, a şedinţelor (distincţie între muncă în grup şi munca în şedinţe); 
- alcătuirea grupului cu o structură neierarhizată; 
- existenţa unui conducător care să se bucure de încredere, să aibă personalitate acceptată, 

charismă, să reprezinte forţa şi calitatea grupului. 
Un element esenţial pentru un management performant al echipei este mediul de lucru pozitiv. 

Angajaţii au dreptul la înţelegere şi la un tratament onest, ca şi la competenţa profesională, care include, 
printre altele, delegarea sarcinilor, menită să sporească participarea angajaţilor şi posibilitatea lor de 
autoconducere. Angajaţii se aşteaptă ca managerul lor să fie dedicat muncii, să colaboreze cu personalul, 
să aibă încredere în oameni, să fie loial colegilor, să evite „politica firmei”. În ceea ce priveşte 
organizarea şi coordonarea echipei, conducătorul are un rol important în atingerea performanţei: 

- să obţină acordul fără a crea rezistenţă; 
- să controleze excesele; 
- să gestioneze conflictele; 
- să armonizeze nevoile personale cu valorile organizaţiei; 
- să organizeze echipa şi s-o conducă spre rezultate prin definirea clară a Sarcinilor, Atribuţiilor,  

Responsabilităţilor şi Competenţelor. 
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De multe ori ne dăm seama că a-i pune pe cei mai buni la un loc nu este suficient, e nevoie de 
mai mult. Este nevoie de construirea şi dezvoltarea unei echipe – arta de a armoniza diferenţele unor 
oameni cu educaţie, formare, interese, perspective diverse, în interesul realizării unei echipe cu minimum 
de conflicte posibile, având în vedere interesul comun al echipei. Coeziunea este liantul unei echipe. 
Membrii unei echipe coezive îşi acordă mai multă atenţie unul altuia şi manifestă afecţiune mutuală. În 
plus, coeziunea creşte gradul de conformare la norme. 

Echipele nu sunt soluţia pentru oricare tip de activitate. Existenţa lor reprezintă, însă, 
infrastructura care favorizează obţinerea performanţei.  

 
„Lucrul în echipă împarte sarcinile şi dublează succesul!“ 
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Drepturile omului ar putea fi, în general, definite ca acele drepturi care permit să ne dezvoltăm 

şi să ne folosim pe deplin toate calităţile noastre umane, inteligenţa, înzestrarea şi conştiinţa şi să 
răspundem nevoilor noastre spirituale şi altor nevoi. Ele decurg din aspiraţia crescândă a omenirii la o 
viaţă în care demnitatea şi valoarea fiecăruia să fie respectate şi protejate. 

Negarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului nu numai că este o tragedie personală, 
ci conţine şi germenii tulburărilor sociale şi politice, ai violenţelor şi conflictelor, fie ele în interiorul 
societăţilor şi naţiunilor sau între acestea. 

Se afirmă că respectul pentru drepturile omului şi demnitatea umană este „fundamentul libertăţii, 
justiţiei şi păcii în lume”. 

Aspecte privitoare la aplicarea drepturilor omului în penitenciare 
Drepturile condamnaţilor nu au fost recunoscute oficial până la mijlocul secolului al XX-lea, 

arestaţii şi condamnaţii fiind excluşi de la exerciţiul drepturilor lor ca urmare a concepţiei de politică 
penală, unanim acceptată, că persoanele condamnate s-au autoexclus din viaţa socială, că pentru o 
perioada mai mare de timp trebuie îndepărtate din societate, izolate şi pedepsite pentru infracţiunile 
comise, astfel încât să se realizeze rolul sancţionator al pedepsei şi prevenţia generală. 

Deşi se proclamau drepturile universale ale omului şi cetăţeanului incluse în constituţiile statelor 
europene, persoanele condamnate la pedepse privative de libertate nu aveau niciun fel de drepturi, în afara 
celor care se desprindeau, în mod corelativ, din obligaţiile statelor, de a asigura un minim de decenţă şi 
îngrijire persoanelor aflate în custodie pentru perioade mai mari sau mai mici de timp. 

Din acordarea unor aşa-zise drepturi, politica execuţional-penală a statelor a făcut o înţelegere cu 
conştiinţa persoanelor condamnate, conduita conformistă sau cea considerată că ar demonstra regretul 
pentru faptele comise a fost moneda de schimb pentru suplimentarea drepturilor de a primi bunuri, de a 
avea contact cu familia, de a beneficia de eliberare înainte de termenul-limită stabilit de instanţele de 
judecată. 

Au fost incluse pe rând în legislaţia tuturor ţărilor europene şi apoi în a altor ţări prin Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului, alte acorduri şi convenţii, drepturi ca: 

dreptul la viaţă şi integritate a persoanei; 
dreptul de a fi liber faţă de orice tortură sau maltratare; 
dreptul la sănătate; 
dreptul la respectarea demnităţii umane; 
dreptul la procese legale; 
dreptul la nediscriminare de orice fel; 
dreptul la conştiinţă şi gândire precum şi la credinţa religioasă; 
dreptul la viaţa de familie; 
dreptul la învăţătură şi autodezvoltare. 

Pentru a asigura standarde uniforme şi care să fie echidistante faţă de toţi condamnaţii din 
aceeaşi categorie penală, nu trebuie să existe diferenţieri în cadrul grupului, precum şi poziţii privilegiate, 
discriminarea de orice fel în cadrul grupului ducând la exploatare şi tratamente care afectează întregul 
proces recuperativ. 

La data de 11 ianuarie 2006, în timpul celei de-a 952-a Reuniuni a miniştrilor delegaţi în urma 
dezbaterilor privind regulile penitenciarelor europene, a fost adoptată Recomandarea (2006) 2, astfel încât 
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instituţia penitenciară să poată beneficia de un instrument european care să creeze posibilitatea de 
armonizare a legislaţiilor tuturor statelor mai vechi sau mai nou intrate în Comunitatea Europeană 
democratică. 

Drepturile persoanelor condamnate pe timpul executării pedepsei 
Ca toate fiinţele umane, cetăţeni cu drepturi prevăzute în constituţie, condamnaţii au drepturi, 

dar şi obligaţii, deoarece penitenciarele funcţionează în virtutea legii, nu în afara ei. 
Drepturile pe care condamnaţii le au pe timpul executării pedepselor sunt limitate de prevederile 

legale, de regimul de executare a pedepsei, de natura pedepsei ce i s-a aplicat de instanţa de judecată. 
Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate este prevăzută în art. 38 din Legea  

nr. 275/2006, fiind interzisă limitarea exercitării acestor drepturi mai mult decât o face legea. 
Drepturile legale ale condamnaţilor (art. 38 – 56) din lege sunt: 

 libertatea conştiinţei, a opiniilor şi libertatea credinţelor religioase (art. 40); 
 dreptul la informaţie (art. 41); 
 dreptul la consultarea documentelor de interes personal (art. 42); 
 dreptul de petiţionare (art. 44); 
 dreptul la corespondenţă (art. 45); 
 dreptul la convorbiri telefonice (art. 47); 
 dreptul la plimbare zilnică şi dreptul de a primi vizite (art. 48); 
 dreptul de a primi bunuri (art. 49); 
 dreptul la asistenţă medicală (art. 50–52);  
 dreptul la asistenţă diplomatică (art. 53); 
       dreptul la încheierea unei căsătorii (art. 54). 

Legea privind executarea pedepselor stabileşte şi alte drepturi decât cele enumerate, astfel: 
 dreptul la hrană caldă de trei ori pe zi (art. 35); 
 dreptul la odihnă şi repaus săptămânal (art. 59); 
  dreptul de a intra în contact cu avocatul său angajat ori numit din oficiu; 
 dreptul de a se plânge împotriva încălcării prevederilor legale (Reg. 35alin. 1-Reg. europene 

pentru închisori). 
În conformitate cu prevederile legale, condamnaţilor care dau dovadă de o conduită foarte bună, 

de receptivitate la acţiunile şi programele educative şi de reinserţie socială li se acordă anumite facilităţi 
care vin să stimuleze comportamentele pozitive, să fie prin puterea exemplului, atractive şi pentru alţi 
condamnaţi. 

În legătură cu accesul la ziare şi reviste, drepturi prevăzute la art. 40 şi 41 din Legea  
nr. 275/2006, accesul nerestricţionat derivă din posibilităţile penitenciarului de a pune la dispoziţie un 
număr de abonamente la principalele cotidiene, la asigurarea accesului liber, în măsura în care 
condamnaţii dispun de sumele necesare la abonamente. La art. 40 alin. 2 din legea enunţată mai sus se 
stipulează că „persoanele condamnate pot participa, pe baza liberului consimţământ, la servicii sau 
întruniri religioase organizate în penitenciar”. 

Dreptul la consultarea documentelor de interes personal se poate realiza, conform art. 42, având 
acces la dosarul individual, la dosarul medical şi la rapoartele de incident, putând obţine, la cerere, 
fotocopii ale acestora. 

Anual se organizează la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, un apel general, 
acţiune care vine să confrunte fiecare persoană condamnată cu dosarul. 

Dreptul de petiţionare şi dreptul la corespondenţă sunt prevăzute la art. 44 şi 45 din Legea  
nr. 275/2006 şi constau în posibilitatea pe care o are condamnatul de a se adresa neîngrădit oricărei 
instituţii, organ de stat, instanţe judecătoreşti, organelor parchetului, mass-media, organizaţiilor care apără 
drepturile omului sau care pot sprijini orice acţiune pozitivă de reinserţie socială, culturală, religioasă, 
sportivă. Cheltuielile privitoare la exercitarea dreptului la petiţionare şi corespondenţă se suportă de 
către petiţionari, dacă dispun de sumele necesare pentru plicuri, timbre, materiale de scris. 

Tot ca o extindere a dreptului la corespondenţă şi legătura legală cu exteriorul este dreptul la 
convorbiri telefonice, conform art. 47 din Legea nr. 275/2006. 

Dreptul la plimbare zilnică şi dreptul de a primi vizite, prevăzute de art. 48 din lege, se 
concretizează prin aceea că fiecărei persoane condamnate i se asigură zilnic plimbarea în aer liber timp de 
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minim o oră, ea având dreptul totodată de a primi vizite în spaţii special amenajate sub supravegherea 
vizuală a personalului administraţiei penitenciarului. 

Condamnaţii la detenţiune pe viaţă şi cei condamnaţi la închisoare în regim închis primesc 
vizite în sistem la separarea dintre ei şi familii. 

Pentru condamnaţii periculoşi organizarea vizitelor se realizează numai cu o barieră totală 
între vizitatori şi aceştia în ideea securizării depline a locului de deţinere şi a vizitatorilor, deşi se reduce 
semnificativ calitatea socială a contactului cu exteriorul. 

Dreptul de a se plânge împotriva încălcării prevederilor legale este reglementat de regulile 
35 alin. (1); reg. 36 din cadrul Regulilor europene pentru închisori. 

Persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate au dreptul de a primi bunuri, 
sume de bani, pachete, conform art. 49 din lege. 

Dreptul la asistenţă medicală derivă din prevederile Declaraţiei Universale a Drepturilor 
Omului, ce se referă la bunăstarea fizică şi mintală, afirmând în art. 25 că „fiecare are dreptul la un 
standard de viaţă adecvat pentru sănătatea şi bunăstarea lui şi a familiei”. 

Legea executării pedepselor prevede, în art. 50–52 norme ce concretizează dreptul la asistenţă 
medicală, procedurile pentru menţinerea unui nivel adecvat de igienă şi sănătate, atribuţiile corpului 
medical şi ale asistenţilor, asistenţa medicală în cazuri speciale sau pentru categorii care trebuie avute în 
atenţie în mod deosebit (minori, tineri, femei gravide, bolnavi, infirmi etc.). 

Art. 53 din Legea nr. 275/2006 prevede dreptul la asistenţă diplomatică a persoanelor 
condamnate la pedepse privative de libertate, persoane care au altă cetăţenie decât cea română. 

Dreptul la încheierea unei căsătorii este prevăzut în art. 54 din legea mai sus menţionată, în 
sensul că persoanele, în executarea pedepselor privative de libertate, au dreptul la încheierea unei 
căsătorii în penitenciar în condiţiile legii. 

Dreptul la hrană este prevăzut de art. 35 din lege, prin care administraţia fiecărui penitenciar 
asigură condiţii adecvate şi personalul necesar pentru prepararea, distribuirea şi servirea hranei, potrivit 
normelor de igienă a alimentaţiei. 

Regulile europene pentru închisori prevăd, în art. 20 alin. (1) că orice deţinut trebuie să 
primească de la administraţie, la orele obişnuite o hrană de bună calitate, suficientă pentru menţinerea 
sănătăţii şi a forţelor sale. 

Dreptul la odihnă şi repaus săptămânal sunt stabilite de Legea privind executarea pedepselor, 
în art. 59 ca drept corelativ folosirii condamnaţilor la muncă. 

Concluzionând, putem spune că respectând prevederile Declaraţiei Universale a Drepturilor 
Omului, instrumentele internaţionale de drept execuţional penal ca repere teoretice ale unei bune practici, 
cei responsabili cu aplicarea prevederilor normelor execuţional penale, sistemul justiţiei penale, vor 
respecta obiectivele noii reglementări europene ce s-a realizat prin actualizarea regulilor la nivelul de 
dezvoltare a civilizaţiei europene, parte din problemele abordate şi cu privire la care s-au exprimat puncte 
de vedere diferite ori referitor la care practica judiciară s-a pronunţat neunitar şi-ar găsi rezolvarea punând 
capăt controverselor şi proceselor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.  
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Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor a fost modificată şi completată în 2008, 

succesiv, astfel: 
- În data de 17.03.2008 a intrat în vigoare Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26, care 

vizează stabilirea unui regim juridic mai restrictiv pentru unele categorii de arme neletale, în măsură să 
asigure un control mai riguros al procurării, deţinerii, portului şi folosirii acestora; 

- La data de 11 iulie 2008, Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor se 
modifică şi completează prin intrarea în vigoare a Legii nr. 152;  

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii  
nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor este aprobată la 7 noiembrie 2008 de Legea nr. 268.  

Completările şi mai ales modificările aduse acestei legi fac referiri definiţionale la: 
Categorii de arme şi muniţii: 
- arme şi muniţii interzise – armele şi muniţiile a căror procurare, deţinere, port şi folosire 

sunt interzise persoanelor fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor publice care au competenţe în 
domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, a unităţilor aflate în subordonarea sau 
coordonarea acestora, înfiinţate prin acte normative, precum şi a companiilor naţionale şi societăţilor 
comerciale constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament şi muniţie; 

- arme şi muniţii neletale – armele şi muniţiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru 
agrement ori autoapărare, confecţionate astfel încât, prin utilizarea lor, să nu se cauzeze moartea 
persoanelor; sunt asimilate acestei categorii şi armele vechi.  

 
Tipuri de documente: 
- permis de armă – document emis, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, prin care o 

persoană fizică dovedeşte dreptul de a deţine şi, după caz, de a purta şi folosi arme letale sau arme 
neletale supuse autorizării, ale căror tip, marcă, serie şi calibru sunt înscrise în acest document, precum şi 
muniţia aferentă; 

- certificat de deţinător – documentul emis, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, prin 
care se dovedeşte faptul că titularul acestuia a îndeplinit procedura legală de înregistrare a armelor 
neletale la această autoritate, cu excepţia armelor neletale supuse autorizării. 

Aspecte generale privind regimul armelor 
Armele neletale pot fi deţinute şi, după caz, purtate şi folosite de persoane fizice sau juridice, cu 

condiţia îndeplinirii procedurilor de înregistrare sau autorizare a acestora, după caz, la/de către autorităţile 
competente, în condiţiile prevăzute de lege. 

Principalele obligaţii ale deţinătorilor armelor 
- deţinătorii armelor letale sau neletale sunt obligaţi să anunţe de îndată, dar nu mai târziu de 

24 de ore, cel mai apropiat organ de poliţie despre dispariţia, pierderea sau furtul acestor arme. 
Regimul juridic al armelor deţinute ilegal sau al căror deţinător nu este cunoscut ori a decedat 
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- persoana care ia cunoştinţă despre existenţa unei arme militare, a unei arme letale, a unei 
arme neletale ori a muniţiilor deţinute ilegal, pierdute sau abandonate, este obligată să anunţe de îndată 
cel mai apropiat organ de poliţie; 

- persoana care găseşte o armă militară, o armă letală, o armă neletală ori muniţii este obligată 
să le predea sau să anunţe la cel mai apropiat organ de poliţie, de îndată ce este posibil, dar nu mai târziu 
de 24 de ore. 

 
Condiţii generale privind exercitarea dreptului de procurare, deţinere, port şi folosire a 

armelor 
- dreptul de procurare, de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor letale se 

dobândeşte de la data emiterii de către autorităţile competente a autorizaţiei de procurare a armei sau, 
după caz, a permisului de armă; 

- dreptul de procurare, de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor neletale supuse 
autorizării se dobândeşte de la data emiterii de către autorităţile competente a autorizaţiei de procurare a 
armei şi, după caz, a permisului de armă; 

- armele neletale, altele decât cele prevăzute la alin. (2), pot fi deţinute, purtate şi folosite 
numai după ce acestea au fost înregistrate la autorităţile competente, în condiţiile legii. 

 
Procurarea şi înstrăinarea armelor neletale: 
- cetăţenii români şi străinii cu şedere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot 

să procure arme neletale, precum şi muniţia aferentă, de la orice armurier autorizat să comercializeze 
astfel de arme: 

o după obţinerea autorizaţiei de procurare pentru armele prevăzute la categoria E din 
anexă; 

o după notificarea prealabilă a organelor pentru armele prevăzute la categoria F din anexă. 
- persoanele fizice pot procura, în scopul deţinerii, respectiv al portului şi folosirii, cel mult 

două arme neletale de autoapărare sau de tir sportiv din categoria celor prevăzute la categoria E din 
anexă*); 

- autorizaţia de procurare a armelor neletale se acordă persoanelor prevăzute la alin. (1), dacă 
îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: 

o nu au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea 
cu intenţie a uneia dintre infracţiunile prevăzute de prezenta lege sau la o pedeapsă 
privativă de libertate mai mare de 2 ani pentru infracţiuni comise cu intenţie; 

o nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie, pentru 
care legea prevede o pedeapsă al cărei maximum special este mai mare de 2 ani sau 
pentru fapte incriminate ca infracţiuni prevăzute de prezenta lege; 

o sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical; 
o în ultimii 5 ani nu le-a fost revocat sau, după caz, anulat dreptul de port şi folosire a 

armelor supuse autorizării, în condiţiile prevăzute de art. 58^3 alin. (2) lit. e) sau pentru 
obţinerea acestui drept pe baza unor documente ori informaţii false. 

Termenul de soluţionare a cererii de eliberare a autorizaţiei de procurare, este de 30 de zile de la 
data primirii acesteia. 

Dreptul de procurare a armelor se pierde, iar autorizaţia de procurare a acestora se retrage de 
către organul care a eliberat-o, dacă titularul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege. 

Pentru armele neletale prevăzute la categoria F poziţia 26 din anexa la prezentul act normativ, 
pot notifica în prealabil organele de poliţie competente doar persoanele care îndeplinesc condiţia 
prevăzută de lege. 

Armele nu pot fi înstrăinate, încredinţate sau împrumutate de către posesorii acestora, cu 
excepţia cazului în care acestea sunt depuse la organul de poliţie competent, la personalul abilitat prin 
lege să păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituţiile publice, în 
mijloacele de transport naval ori aerian, precum şi în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri, în 
vederea depozitării ori înstrăinării. 
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Procedura de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor neletale se stabileşte prin normele 
metodologice de aplicare a prezentei legi. 

 
Drepturile şi obligaţiile posesorilor armelor neletale supuse autorizării: 
- dispoziţiile referitoare la acordarea permisului de armă, la înscrierea armei în permisul de 

armă, la drepturile şi obligaţiile solicitantului armei letale, prevăzute la art. 24 alin. (1) şi (2), art. 25  
alin. (1), art. 28 şi 51, se aplică şi în ceea ce priveşte armele neletale supuse autorizării; 

- permisul de armă se vizează de către autoritatea competentă dacă titularul îndeplineşte 
condiţiile prevăzute delege; 

- în cazul armelor prevăzute la categoria E poziţia 25 din anexa la prezentul act normativ, 
destinate pentru colecţie, autorităţile competente pot acorda numai un drept de deţinere. 

 
Încetarea şi suspendarea dreptului de deţinere a armelor neletale. Aplicarea măsurii de 

încetare sau anulare a permisului de armă şi efectele acesteia 
Dreptul de deţinere a armelor neletale supuse autorizării se pierde dacă titularul se află în una 

dintre următoarele situaţii: 
o nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege; 
o nu se prezintă, fără motive întemeiate, la viza permisului de armă, în interval de un an de la 

împlinirea termenului prevăzut de lege; 
o a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; 
o a săvârşit două contravenţii prevăzute de prezenta lege sau a săvârşit o infracţiune la regimul 

armelor şi al muniţiilor; 
o renunţă să mai deţină armele înscrise în permis; 
o se constată faptul că titularul a folosit armele deţinute, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute 

de lege; 
o pleacă definitiv din România sau pierde cetăţenia română; 
o titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia. 

Dreptul de deţinere a armelor neletale supuse autorizării se suspendă în următoarele situaţii: 
otitularul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege; 
otitularul a săvârşit una sau mai multe contravenţii pentru care legea prevede sancţiunea 

contravenţională complementară a suspendării dreptului de deţinere a armelor. 
În cazul în care persoana se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), organul de 

poliţie competent retrage permisul de armă, iar titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus 
armele la un armurier autorizat, cu excepţia situaţiei în care armele se ridică de către organele de poliţie. 
Prevederile art. 31 şi 32 se aplică în mod corespunzător. 

 
Suspendarea, revocarea şi anularea dreptului de port şi folosire a armelor neletale supuse 

autorizării 
Suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se dispune de către 

organul competent care a acordat acest drept, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legii, în 
următoarele situaţii: 

- titularul dreptului nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege; 
- a săvârşit una sau mai multe contravenţii, pentru care legea prevede sancţiunea 

contravenţională complementară a suspendării dreptului de port şi folosire a armelor. 
Revocarea dreptului de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se dispune de către 

organul competent care a acordat acest drept atunci când titularul dreptului se află în una dintre 
următoarele situaţii: 

- renunţă să mai deţină armele înscrise în permisul de armă; 
- nu mai îndeplineşte condiţiile legale; 
- pleacă definitiv din ţară; 
- pierde cetăţenia română; 
- nu se prezintă, fără motive întemeiate, la viza permisului de armă în interval de un an de la 

împlinirea termenului prevăzut de lege; 
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- a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. 
Anularea dreptului de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se dispune de către 

organul competent care a acordat acest drept, în situaţiile prevăzute de lege. 
Măsura revocării şi cea a anulării dreptului de port şi folosire a armelor neletale supuse 

autorizării se comunică, în scris, titularului dreptului sau succesorilor acestuia. 
 
Certificatul de deţinător 
Persoanele care au procurat arme neletale în condiţii legale au obligaţia ca, în termen de 5 zile de 

la data procurării, să se prezinte cu acestea la autorităţile abilitate, în vederea eliberării certificatului de 
deţinător. 

 
Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de către străini 
Introducerea de către străini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizării pe teritoriul 

României este interzisă, cu excepţia cazurilor în care titularul face dovada faptului că urmează să 
participe la un concurs de tir organizat de o asociaţie ori un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de 
Federaţia Română de Tir Sportiv sau de Federaţia Română de Schi şi Biatlon ori, după caz, prezintă 
invitaţia unui colecţionar de arme român. 

Străinii pot introduce în România arme neletale legal deţinute, din categoria celor supuse 
notificării prealabile, numai după obţinerea autorizaţiei de introducere a armelor în ţară. 

Autorizaţia de introducere a armelor în ţară se acordă dacă solicitantul îndeplineşte următoarele 
condiţii: 

a)  a împlinit vârsta de 18 ani; 
b) motivează, în scris, necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. 

Procedura acordării autorizaţiei se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a legii. 
 
Portul armelor neletale destinate pentru autoapărare: 
- este interzis portul armelor neletale, destinate pentru autoapărare, neînsoţite de documentul 

care atestă dreptul de port şi folosire; 
- titularii dreptului de a purta şi folosi arme neletale, destinate pentru autoapărare, pot face uz 

de armă numai în poligoanele autorizate, în condiţiile prezentei legi sau în caz de legitimă apărare ori 
stare de necesitate; 

- armele neletale destinate agrementului şi tirului sportiv, prevăzute de lege, pot fi folosite în 
spaţii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spaţii special amenajate, pentru a nu pune în 
pericol integritatea corporală şi viaţa persoanelor; 

- arbaletele, arcurile, precum şi armele destinate colecţiei, pot fi folosite numai în locul unde se 
află colecţia şi în caz de legitimă apărare se poate folosi o armă lungă dintre cele deţinute, menţionată în 
mod expres în permisul de armă; 

- folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în condiţiile stabilite 
prin regulamentele de ordine interioară ale acestora; 

- este interzisă folosirea armelor, prevăzute de lege, în locuri publice. 
 
Procurarea muniţiei pentru armele neletale 
- muniţia aferentă armelor neletale poate fi procurată numai în baza permisului de armă sau, 

după caz, a certificatului de deţinător, de la armurierii autorizaţi să o comercializeze; 
- posesorii armelor neletale pot deţine maximum 100 de cartuşe pentru fiecare armă dintre cele 

pentru care au drept de port şi folosire. 
 
Regimul operaţiunilor cu arme si muniţii. Efectuarea operaţiunilor cu arme 
- operaţiunile cu arme şi muniţii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de către sau prin 

intermediul armurierilor, în condiţiile stabilite prin prezenta lege, cu excepţia persoanelor fizice care, în 
baza autorizaţiei de procurare sau a dovezii notificării, după caz, pot cumpăra din străinătate şi introduce 
în ţară, în condiţiile legii, arme letale şi neletale; 

- armurierii constituiţi în subordonarea sau coordonarea instituţiilor publice cu atribuţii în 
domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale pot efectua operaţiuni cu arme şi muniţii, în 
condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului fiecăreia dintre aceste instituţii; 
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- operaţiunile cu arme şi muniţii pot fi efectuate şi de către armurierii constituiţi prin acte 
normative în subordonarea sau coordonarea altor instituţii publice; 

- Persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri pot efectua operaţiuni cu arme şi 
muniţii, în condiţiile prezentei legi; 

- Procedura autorizării persoanelor fizice desemnate să desfăşoare operaţiuni cu arme şi 
muniţii în structura armurierilor se stabileşte prin normele metodologice (H.G. 130/2005). 

 
Armurierii 
- pot fi autorizate şi companiile naţionale şi societăţile comerciale constituite în baza unor acte 

normative în vederea efectuării de operaţiuni cu arme şi muniţii; 
- persoanele juridice pot fi autorizate, la cerere, să desfăşoare operaţiuni cu arme şi muniţii; 
- importul şi exportul armelor de apărare şi pază sunt supuse controlului autorităţilor cu 

atribuţii în domeniul produselor strategice. 
 
Regimul constituirii armurierilor. Constituirea armurierilor 
- societăţile comerciale se pot constitui ca armurieri, în baza autorizaţiei eliberate de 

Inspectoratul General al Poliţiei Române, după includerea în obiectul de activitate a operaţiunilor cu arme 
şi muniţii; 

- autorizaţia prevăzută de lege se acordă numai dacă toţi asociaţii şi administratorii îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de lege şi nu figurează cu menţiuni în certificatul de cazier fiscal. 

 
Reînnoirea şi retragerea autorizaţiei de constituire a armurierilor 
- societăţile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate să solicite reînnoirea autorizaţiei 

ori de câte ori se schimbă asociaţii sau administratorii acestora, precum şi cu ocazia schimbării sediului 
social; 

- autorizaţia se retrage de către autoritatea care a acordat-o, în situaţia în care aceasta constată că 
asociaţii şi administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. 
Retragerea autorizaţiei are ca efect pierderea calităţii de armurier a societăţii comerciale. 

 
Autorizarea desfăşurării operaţiunilor cu arme şi muniţii 
- armurierii constituiţi pot efectua operaţiuni cu arme şi muniţii, cu aplicarea corespunzătoare a 

prevederilor legii privind regimul monopolului de stat, numai după obţinerea autorizaţiei pentru 
operaţiuni cu arme şi muniţii, acordată de autorităţile competente pentru fiecare categorie de operaţiuni 
dintre cele prevăzute de lege; 

- autorităţile competente să acorde autorizaţia sunt Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului 
Bucureşti ori inspectoratele de poliţie judeţene în a căror rază teritorială îşi are sediul social armurierul 
sau, după caz, punctul de lucru unde urmează să se desfăşoare operaţiunile pentru care se solicită 
autorizarea; 

- autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de producere a armelor letale şi armelor neletale, 
precum şi a componentelor acestora se acordă numai dacă armurierul îndeplineşte următoarele condiţii: 

o deţine spaţii destinate efectuării operaţiunilor de producere a armelor şi muniţiilor, 
asigurate cu amenajări tehnice de protecţie şi sisteme electronice de alarmare, avizate 
de organele de poliţie şi conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie specializate; 

o deţine spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor, precum şi spaţii destinate 
exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de 
inspectoratul teritorial de muncă; 

o deţine, după caz, poligoane de tragere pentru verificarea armelor şi muniţiilor. 
- autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de comercializare sau, după caz, depozitare a 

armelor şi muniţiilor se acordă armurierului care îndeplineşte următoarele condiţii: 
odeţine, după caz, spaţii corespunzătoare destinate efectuării operaţiunilor de comercializare 

a armelor şi muniţiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protecţie şi sisteme electronice de 
alarmare, avizate de organele de poliţie şi conectate la dispecerate de alarmare şi 
intervenţie specializate; 
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odeţine, după caz, spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor, precum şi spaţii 
destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate 
de inspectoratul teritorial de muncă. 

- autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de reparare a armelor se acordă numai dacă 
armurierul îndeplineşte următoarele condiţii: 

o deţine spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor, precum şi spaţii destinate 
exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de 
inspectoratul teritorial de muncă şi asigurate în condiţiile stabilite la alin. (3) lit. a); 

o deţine, după caz, poligoane pentru verificarea armelor, autorizate în condiţiile prezentei 
legi. 

- autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de transport al armelor şi muniţiilor letale se 
acordă numai dacă armurierul îndeplineşte următoarele condiţii: 

odeţine în mod legal şi utilizează mijloace de transport omologate, în condiţiile legii, de 
Registrul Auto Român; 

odeţine spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor, precum şi spaţii destinate exclusiv 
depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul 
teritorial de muncă şi asigurate în condiţiile stabilite la alin. (3) lit. a). 

- este interzisă amenajarea depozitelor de muniţii în incinta imobilelor de locuinţe; 
- în autorizaţia prevăzută de lege se menţionează în mod expres categoriile de operaţiuni cu 

arme şi muniţii care pot fi efectuate de către armurier, iar în funcţie de spaţiul destinat acestora şi de 
nivelul de securitate, cantitatea de muniţie ce poate fi depozitată în acestea, conform avizului emis de 
inspectoratul teritorial de muncă. 
 

Categorii de operaţiuni care pot fi desfăşurate de armurierii autorizaţi 
- repararea şi verificarea armelor, efectuarea inspecţiilor tehnice periodice, în baza autorizaţiei 

eliberate de autorităţile abilitate, de cei autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de reparare a armelor; 
- producerea, asamblarea, modificarea, prelucrarea, experimentarea, casarea şi distrugerea de 

arme letale şi arme neletale de cei autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de producere a armelor; 
- comunicarea către autorităţile competente, în termen de 15 zile de la data procurării, a listei 

persoanelor juridice care au procurat sau, după caz, de la care au procurat arme şi muniţii, precum şi 
datele de identificare ale acestor arme şi muniţii; 

- solicitarea avizului structurii de specialitate, centrale sau locale, a Inspectoratului General al 
Poliţiei Române în vederea desfăşurării operaţiunilor comerciale de import şi export cu arme şi muniţii. 

- avizul pentru import-export se acordă individual, pentru fiecare transport şi numai pentru 
tipul, marca şi cantităţile de arme şi muniţii care fac obiectul fiecărei operaţiuni. Termenul de valabilitate 
a avizului este de 3 luni de la data acordării. Neefectuarea în termen a operaţiunii pentru care s-a acordat 
avizul, indiferent de motiv, duce la anularea acestuia. 

- schimbarea destinaţiei armelor sau a muniţiei procurate de către armurieri, în condiţiile 
prezentei legi, se face cu avizul Inspectoratului General al Poliţiei Române. 

 
Contravenţii 
Sunt considerate contravenţii şi următoarele fapte: 
- neîndeplinirea obligaţiei de notificare prealabilă a organelor prevăzute de lege; 
- uzul de armă neletală, din categoria celor supuse notificării prealabile, în alte situaţii decât în 

incinta poligoanelor autorizate sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate, în condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare; 

- nerespectarea condiţiilor legale privind procurarea muniţiei pentru armele neletale; 
- nerespectarea obligaţiei armurierilor de a solicita, în prealabil, avizul Inspectoratului General 

al Poliţiei Române, în vederea desfăşurării operaţiunilor comerciale de import şi export cu arme şi 
muniţii. 
 

Sancţiuni 
- contravenţiile sunt prevăzute la art. 132 şi se sancţionează cu amendă în cuantum de la 100 lei, 

până la 50.000 lei, în funcţie de încadrarea faptei săvârşite. 
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- a fost introdusă sancţiunea complementară de confiscare a armei pentru neîndeplinirea 
obligaţiei de notificare prealabilă a organelor prevăzute de lege şi uzul de armă neletală din categoria 
celor supuse notificării prealabile, în alte situaţii decât cele prevăzute de lege. 

 
Regimul contravenţiilor 
- amenzile se pot achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore, la jumătate din minimul 

cuantumului prevăzut, conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002. 

 
Infracţiuni 
- deţinerea sau portul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, 

constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an; 
- uzul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, constituie infracţiune 

şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. 
 
Dispoziţii finale 
Posesorii armelor neletale prevăzute de lege au obligaţia de a se prezenta la organul de poliţie 

care îi are în evidenţă, în vederea: 
- obţinerii certificatului de deţinător, în cazul celor care au notificat în prealabil, dar care, la 

data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă nr. 26/2008 nu deţin un asemenea document; 
- obţinerii permisului de armă, în cazul celor care au parcurs etapa prevăzută mai sus. 



 
 

- 51 -

 
 
 
 

ACŢIUNEA PENALĂ ÎN PROCESUL PENAL  
ÎN LUMINA VIITOARELOR MODIFICĂRI LEGISLATIVE 

 
 

Autor: Comisar-şef de poliţie Oancea Ioan  
Institutul de Studii pentru Ordine Publică 

 
 
Rezumat 
 
Acţiunea penală este un mijloc juridic care are ca obiect tragerea la răspundere penală a 

persoanelor fizice sau juridice care au săvârşit infracţiuni. 
Aceasta se pune în mişcare sau se exercită în cadrul procesului penal prin actul de inculpare 

prevăzut de lege, numai de către procuror. 
Cuvinte-cheie: acţiune, răspundere, mişcare, exercită, act, inculpare, lege, procuror. 

 
1. Noţiuni introductive 
 
Într-un stat de drept, ordinea juridică se stabileşte şi se menţine cu ajutorul normelor de drept. 

Aceste norme prevăd reguli de conduită pe care trebuie să le respecte toţi membrii colectivităţii, precum 
şi sancţiunile ce vor fi aplicate în cazul încălcării lor. 

Regulile de drept – în majoritatea lor – sunt exprimate într-o anume formă - legea1. 
Stabilirea prin lege a faptelor care constituie infracţiuni, precum şi a cadrului de sancţiuni penale, 

are un dublu rol: în primul rând să arate membrilor societăţii care sunt faptele interzise de legea penală şi, 
totodată să-i avertizeze care sunt consecinţele săvârşirii unor astfel de fapte, îndeplinind astfel funcţia de 
prevenire generală, iar în al doilea rând să asigure corecta încadrare a faptelor concrete prin care ar fi 
încălcată legea penală şi o justă sancţionare a celor care au săvârşit asemenea fapte, deci funcţia de 
prevenire specială. 

În articolul 1 şi 2 din proiectul noului Cod penal, legea prevede care sunt faptele ce constituie 
infracţiuni, pedepsele ce se aplică persoanelor care le-au comis şi măsurile ce se pot lua în cazul săvârşirii 
acestor fapte. 

Săvârşirea infracţiunii, chiar când este descoperită şi dovedită prin administrarea probelor, 
reţinută în sarcina unui făptuitor, nu impune aplicarea automată a pedepsei, ci pentru a se ajunge la 
sancţionarea infractorului este nevoie de intervenţia justiţiei penale, în sensul condamnării acestuia de 
către instanţa competentă pe baza unei judecăţi. 

Normele prevăzute de legea penală nu se pot aplica decât în formele prevăzute de legea 
procesuală, numai de către organele judiciare special desemnate de legiuitor, cu ajutorul mijloacelor de 
probă prevăzute de lege şi cu respectarea tuturor garanţiilor acordate participanţilor în procesul penal. 
Judecata nu poate fi realizată decât în forma prescrisă de către legea procesuală penală, de către organele 
abilitate prin lege să îndeplinească sarcinile necesare înfăptuirii justiţiei, respectând totodată ordinea, 
formele realizării sarcinilor şi mijloacele prevăzute de lege. 

De aceea, a soluţiona o cauză penală înseamnă a efectua anume activităţi de justiţie şi numai în 
măsura în care acestea se fac prin hotărârea unei instanţe de judecată, având de a face, astfel, cu un act 
jurisdicţional. 

                                                 
1 I. Gorgăneanu – Acţiunea penală, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977, pag. 13. 
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Actul de justiţie este precedat de o activitate de urmărire penală, având ca finalitate pregătirea 
condiţiilor necesare pentru asigurarea desfăşurării optime a judecăţii. 

Statul a creat instrumentele necesare cu care să opereze organele judiciare, în vederea aplicării 
normelor de drept şi, totodată a creat şi cadrul legal pentru realizarea tuturor activităţilor necesare 
aplicării sancţiunii penale, în vederea îndeplinirii scopului urmărit de legea penală2. 

 
2. Acţiunea în justiţie 

•Noţiunea de acţiune în justiţie 
Se cunoaşte că norma juridică este o regulă de conduită generală, impersonală şi obligatorie care 

exprimă voinţa electoratului înfăţişat de organul legislativ, regulă al cărei scop este de a asigura ordinea 
socială şi care poate fi adusă la îndeplinire pe cale statală, la nevoie prin constrângere.3 

Orice încălcare a normelor juridice, produce un anumit conflict de drept între persoana care a 
manifestat atitudinea ilicită şi cel ale cărui drepturi şi interese legitime au fost vătămate. 

Legea îndrituieşte pe cel din urmă să se adreseze şi să solicite intervenţia organelor competente 
pentru restabilirea ordinii de drept încălcate. 

Încălcarea oricărei dispoziţii a legii penale face să se nască un raport juridic de drept penal, caz în 
care, cei competenţi să intervină sunt numai organele judiciare ale statului, rezolvarea încălcării legii penale 
fiind un atribut exclusiv al justiţiei. 

Pentru aducerea cauzei în faţa justiţiei trebuie să existe un mijloc legal ce poate fi exercitat în 
conformitate cu prevederile legii, în vederea constatării şi restabilirii ordinii de drept încălcate. Un asemenea 
mijloc (instrument) este acţiunea în justiţie (acţiunea judiciară). 

Se numeşte acţiune în justiţie, mijlocul juridic prin care o persoană este trasă la răspundere în faţa 
instanţelor judecătoreşti, pentru a fi obligată să suporte constrângerea de stat corespunzătoare normei de drept 
încălcate. 

În funcţie de norma încălcată, conflictul de drept poate viza domeniul dreptului civil, penal, 
administrativ etc.; în consecinţă, acţiunea în justiţie poate fi şi ea, după caz, o acţiune civilă, penală sau 
contravenţională. 

Acţiunea este într-un anumit sens expresia unei împuterniciri legale în temeiul căreia se poate aduce 
înaintea justiţiei conflictul de drept născut din încălcarea unei norme.4 

•Dreptul lezat şi acţiunea în justiţie 
Acţiunea în justiţie nu trebuie confundată cu însuşi dreptul lezat prin încălcarea normei juridice. 
Dreptul lezat constituie, pe plan juridic, o relaţie a unei persoane faţă de o anumită valoare socială 

ocrotită de lege şi deci o poziţie a acelei persoane faţă de semenii săi sau faţă de anumite obiecte, fapte sau 
stări de fapt.5 Prin urmare, prin lezarea valorii sociale ocrotite este încălcat dreptul, configurat în termenii 
arătaţi mai sus, devenind exercitabilă acţiunea în justiţie în vederea aplicării constrângerii faţă de persoana 
care a vătămat valoarea socială ocrotită prin lege. 

•Dreptul la acţiune şi cererea în justiţie 
Dreptul la acţiune nu poate fi folosit, nu poate fi exercitat, decât dacă valoarea socială ocrotită a fost 

atinsă prin încălcarea normei juridice şi deci s-a nesocotit exercitarea dreptului legat de acea valoare socială. 
Acest drept la acţiune este un drept virtual înscris în norma care ocroteşte o anumită valoare socială, 

iar dreptul lezat priveşte în mod concret valoarea socială în legătură cu care este constituit. 
                                                 
2 Proiectul noului Cod penal, art. 1 – „Legea penală prevede faptele care constituie infracţiuni. Nicio persoană nu 

poate fi sancţionată penal pentru o faptă care nu era prevăzută de legea penală la data când a fost săvârşită. 
Art. 2 – Legea penală prevede pedepsele aplicabile şi măsurile educative ce se pot lua faţă de persoanele care au 

săvârşit infracţiuni, precum şi măsurile de siguranţă ce se pot lua faţă de persoanele care au comis fapte prevăzute de legea 
penală. 

Nu se poate aplica o pedeapsă ori nu se poate lua o măsură educativă sau măsură de siguranţă dacă aceasta nu era 
prevăzută de legea penală la data când fapta a fost săvârşită. 

Nicio pedeapsă nu poate fi stabilită şi aplicată în afara limitelor generale ale acesteia”. 
3 I. Dogaru, Elemente de teorie generală a dreptului, Craiova, 1994, p. 144. 
 4 N. Volonciu, În legătură cu noua reglementare a acţiunii penale, Analele Universităţii Bucureşti, Seria Ştiinţe 

juridice, anul XVIII, nr. 2/1969, p. 97. 
5 I. Gorganeanu, Acţiunea penală, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 18. 
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Dreptul la acţiune în justiţie, sub aspect procesual, constă în faptul, în aptitudinea titularului, de a se 
adresa organelor competente în vederea tragerii la răspundere a făptuitorului, iar în sens procesual reprezintă 
un instrument juridic creat de lege, pentru ocrotirea şi valorificarea acelui drept. 

Dreptul la acţiune nu se confundă însă nici cu cererea în justiţie. Dreptul la acţiune este o noţiune 
juridică de drept penal substanţial, pe când cererea în justiţie este o instituţie de drept procesual. 

Cererea în justiţie este actul procesual prin care se pune în mişcare acţiunea preexistentă cererii şi 
care subzistă independent de acest act şi chiar ulterior lui. De exemplu, în materie penală, nelegalitatea 
actului de inculpare prin care s-a pus în mişcare acţiunea penală (act care echivalează cu o cerere în justiţie), 
nu duce decât la imposibilitatea sesizării instanţei penale în modalitatea respectivă şi nu implică stingerea 
dreptului la acţiune. În momentul în care cererea în justiţie se va repeta în formele prescrise de lege, prin 
întocmirea unui nou act de inculpare, acţiunea este exercitabilă şi tragerea la răspundere penală devine 
posibilă. 

•Unitatea şi pluralitatea de acţiuni 
Unitatea şi pluralitatea de acţiuni privesc acţiunile de acelaşi gen, adică unitate şi pluralitate în sens 

substanţial şi aceeaşi unitate şi pluralitate în sens procesual. 
Sub aspect substanţial, dacă prin fapta ilicită s-au încălcat mai multe norme juridice care prevăd 

sancţiuni distincte, devin exercitabile mai multe acţiuni. Fiecare normă încălcată dă dreptul la o acţiune de 
tragere la răspundere. Astfel, dacă prin fapta respectivă s-a produs o vătămare corporală, precum şi un 
prejudiciu material, pot fi exercitate două acţiuni distincte: o acţiune de tragere la răspundere penală şi o 
acţiune de tragere la răspundere civilă. Fiecare dintre ele constituie suportul unor acţiuni în justiţie procesual 
distincte. Dacă fapta ilicită a fost săvârşită de mai multe persoane, dreptul la acţiune se exercită procesual faţă 
de toţi făptuitorii printr-o singură acţiune în justiţie. În cazul în care prin fapta ilicită s-au cauzat prejudicii 
mai multor persoane, fiecare dintre ele are dreptul la o acţiune în justiţie. În acest caz există sub aspect 
substanţial o pluralitate de acţiuni, după cum poate exista şi o pluralitate de acţiuni în sens procesual. 

Sub aspect procesual, de regulă, unei acţiuni de tragere la răspundere a persoanei care a săvârşit 
fapta îi corespunde o singură acţiune în justiţie. Când fapta ilicită a fost săvârşită de mai multe persoane se 
pot ivi două ipoteze: tragerea la răspundere a tuturor făptuitorilor se poate face deodată în cadrul aceluiaşi 
proces judiciar, existând şi substanţial şi procesual o singură acţiune în justiţie. Dacă făptuitorii nu sunt 
descoperiţi şi urmăriţi toţi odată, sub aspect substanţial se păstrează unitatea acţiunii, însă procesual va exista 
o pluralitate de acţiuni care va constitui suportul tot atâtor procese. Când acelaşi făptuitor a comis mai multe 
fapte ilicite, şi substanţial, şi procesual, vor exista mai multe acţiuni. Dacă prin aceeaşi faptă s-au cauzat 
prejudicii mai multor persoane, fiecare persoană vătămată are dreptul, sub aspect substanţial, la câte o acţiune 
de tragere la răspundere a făptuitorului. Procesual, vor exista atâtea acţiuni câte persoane vătămate sunt. În 
caz de conexare a acestor acţiuni procesuale într-un singur proces judiciar ele îşi vor păstra individualitatea. 

•Factorii acţiunii în justiţie 
Instituţia acţiunii în justiţie este determinată de anumite entităţi care permit o reglementare precisă a 

dinamicii procesuale şi asigură corecta desfăşurare a întregii activităţi judiciare. Aceste entităţi poartă 
denumirea de factorii sau termenii acţiunii şi sunt: temeiul acţiunii, obiectul acţiunii, subiecţii acţiunii şi 
aptitudinea funcţională a acţiunii. 

Lipsa oricăruia din aceşti factori sau falsa lor existenţă are drept consecinţă nulitatea actelor 
procesuale, ca fiind efectuate în exercitarea unei acţiuni judiciare nevalabile6: 

• Temeiul acţiunii în justiţie rezidă în izvorul sau sursa acesteia şi are două modalităţi concrete de 
manifestare: temeiul de drept al acţiunii şi temeiul de fapt al acţiunii. 

Temeiul de drept îl constituie norma juridică în care este prevăzut dreptul la acţiune în cazul 
săvârşirii faptei ilicite, iar temeiul de fapt al acţiunii îl constituie fapta ilicită prin săvârşirea căreia a fost 
încălcată norma de drept şi determină deducerea efectivă înaintea organelor judiciare a conflictului de drept; 

• Obiectul acţiunii în justiţie îl constituie tragerea la răspundere juridică a făptuitorului prin 
declanşarea şi realizarea procedurii judiciare corespunzătoare; 

• Subiecţii acţiunii sunt întotdeauna subiecţii raportului juridic conflictual, dar cu poziţii inversate: 
subiectul activ al faptei ilicite devine subiect pasiv al acţiunii în justiţie şi subiectul pasiv al faptei ilicite capătă 

                                                 
6 V. Dongoroz, ş.a., Explicaţii teoretice, vol. I, p. 58. 
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calitatea de subiect activ al acţiunii judiciare. Lipsa acestei concordanţe inversate împiedică valabilitatea 
exerciţiului acţiunii judiciare, pentru că ori acţiunea este pusă în mişcare de un titular necompetent ori ea este 
îndreptată împotriva unei persoane nevinovate. 

Concordanţa menţionată poate lipsi numai când unul din subiecţii conflictului juridic este 
reprezentat în procedura judiciară. De exemplu, în cazul vătămării printr-o faptă ilicită a unei persoane fără 
capacitate de exerciţiu, aceasta va avea calitatea de subiect al acţiunii în accepţiunea substanţială, dar în 
accepţiunea procesuală subiectul activ al acţiunii va fi reprezentantul său legal; 

• Capacitatea funcţională a acţiunii în justiţie se referă la faptul că este aptă a fi folosită, a fi pusă 
în mişcare şi exercitată, deoarece nu apar împrejurări care împiedică pornirea şi continuarea procedurii 
judiciare. Ea trebuie să existe atât în momentul punerii în mişcare a acţiunii, cât şi ulterior, întrucât numai în 
raport cu o acţiune aptă a fi folosită pot fi îndeplinite acte care să dinamizeze activitatea procesuală. În 
anumite situaţii, aptitudinea funcţională a acţiunii în justiţie este înlăturată de unele cauze prevăzute expres 
de lege (decesul făptuitorului, amnistia, prescripţia etc.). 

 
3. Acţiunea penală 

a. Noţiunea de acţiune penală 
Concluziile generale desprinse din prezentarea acţiunii în justiţie sunt valabile în mare măsură şi 

pentru acţiunea penală, ţinându-se seama de specificitatea conflictului de drept penal izvorât din săvârşirea 
infracţiunii şi a principiilor fundamentale de organizare şi desfăşurare ale procesului penal. 

Încălcarea normei penale dă naştere unui raport juridic de drept substanţial între stat şi infractor, 
în baza căruia statul are dreptul să tragă la răspundere penală persoanele fizice sau juridice care au 
săvârşit infracţiuni, iar acestea au obligaţia de a suporta toate consecinţele ce decurg dintr-o eventuală 
condamnare. Uneori, prin încălcarea acestor norme, se produc şi anumite pagube materiale sau morale; în 
acest caz se naşte şi un raport juridic de drept civil în baza căruia, cel păgubit poate pretinde reparaţiuni. 

În alte situaţii fapta penală deschide calea şi pentru exercitarea altor acţiuni – disciplinare, 
administrative – acţiuni care, sunt extrapenale. 

Deducerea raporturilor de drept penal şi de drept civil în faţa organelor competente se face pe calea 
unei acţiuni judiciare. Astfel, raportul juridic penal material este dedus în faţa organelor judiciare prin 
promovarea acţiunii penale, iar raportul juridic de drept civil prin exercitarea acţiunii civile. 

Prin intermediul acţiunii, în cadrul procesului penal, se realizează aplicarea normelor juridice 
privitoare la infracţiuni şi pedepse, se valorifică dreptul statului de a trage la răspundere penală persoana care 
a săvârşit infracţiunea, se constată infracţiunea săvârşită, se stabileşte periculozitatea şi vinovăţia 
inculpatului, în vederea aplicării unei pedepse corespunzătoare. Sau, în alte cazuri, se constată inexistenţa 
infracţiunii sau nevinovăţia persoanei supuse judecăţii, ori se constată existenţa vreunei cauze care înlătură 
sau exclude aptitudinea funcţională a acţiunii penale (fapta nu există sau nu este prevăzută de legea penală ori 
nu există probe că o persoană a săvârşit o infracţiune, există o cauză justificativă sau de neimputabilitate). 

În literatura de specialitate, noţiunea de acţiune, în general, este discutată sub două aspecte, cel al 
dreptului material (substanţial) şi cel al dreptului formal (procesual). 

Sub aspect material, acţiunea penală constituie expresia dreptului de a trage la răspundere penală 
persoanele care au săvârşit infracţiuni, dreptul statului de a promova acţiunea penală născută din încălcarea 
normei juridice de incriminare. Altfel spus, este dreptul pe care unul dintre subiecţii raportului juridic 
(subiectul pasiv al infracţiunii) îl are de a impune, prin intermediul organelor judiciare competente, celuilalt 
subiect (subiectul activ al infracţiunii) respectarea dreptului încălcat. Săvârşirea unei infracţiuni face ca 
dreptul virtual al statului de a obţine, prin organele sale, aplicarea sancţiunilor de drept penal infractorilor să 
capete eficienţă reală. 

Sub aspect procesual, acţiunea penală este instrumentul juridic prin intermediul căruia se deduce în 
faţa organelor judiciare raportul conflictual de drept penal în vederea dinamizării procesului penal şi a 
realizării scopului său7. 

Deci, „acţiunea penală este mijlocul juridic prin intermediul căruia se realizează în justiţie 
tragerea la răspundere penală şi pedepsirea inculpatului (persoană fizică sau juridică care a comis o 
infracţiune). 

                                                 
  7 I. Gorgăneanu, Acţiunea penală, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977, pag. 24. 
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Acţiunea penală este condiţia necesară ca o instanţă să exercite atribuţiile sale jurisdicţionale. 
Acţiunea trasează în acelaşi timp limitele în care se exercită aceste atribuţiuni, ele fiind în mod obişnuit 
determinate de actul procesual prin care s-a făcut cererea în justiţie. Promovarea acţiunii penale are drept 
scop sesizarea instanţei, care, odată învestită este obligată să judece cauza. Instanţa nu poate judeca o cauză 
decât în măsura în care se exercită împotriva inculpatului o acţiune penală, întrucât, aceasta este energia care 
însufleţeşte întregul proces. 

Temeiul acţiunii penale – constă în chiar prevederile constituţionale prin care statul garantează 
ocrotirea drepturilor şi libertăţilor persoanei şi societăţii. Temeiul de fapt constă în exercitarea efectivă a 
tragerii la răspundere penală a persoanei care a săvârşit o infracţiune. 

Aptitudinea funcţională – ca orice acţiune judiciară, şi acţiunea penală, pentru a-şi realiza efectul 
său dinamizator al activităţii procesuale, trebuie să aibă capacitate funcţională, să fie deci aptă de a fi pusă în 
mişcare şi a fi exercitată. 

b. Obiectul acţiunii penale 
Obiectul acţiunii penale constă în tragerea la răspundere penală a persoanelor fizice sau juridice care 

au săvârşit infracţiuni (art. 13 alin. 1 şi art. 484 din Proiectul noului Cod de procedură penală). El se 
deosebeşte de obiectul oricărei alte acţiuni, indiferent că ea ar avea caracter judiciar sau extrajudiciar (acţiune 
civilă, administrativă sau disciplinară). 

Obiectul acţiunii penale nu trebuie confundat cu scopul acesteia care rezidă în judecarea şi 
pedepsirea persoanelor care săvârşesc infracţiuni. A considera că acţiunea penală are ca obiect aplicarea 
sancţiunii penale înseamnă a reduce posibilitatea exerciţiului acţiunii numai la faza de judecată, fiindcă 
numai în această fază se face aplicarea sancţiunilor penale; ori, o asemenea confuzie ar fi inexactă, deoarece 
acţiunea penală poate fi exercitată în tot cursul procesului penal, în condiţiile legii (art. 13 alin. 3 din 
Proiectul Codului de procedură penală). Tragerea la răspundere penală are un conţinut mai larg decât 
aplicarea pedepsei (limitată numai la desfăşurarea procesului în faza de judecată). În condiţiile formulării 
actuale a obiectului, acţiunea devine suportul juridic al întregului proces penal şi nu numai al judecăţii. 

c. Subiecţii acţiunii penale 
Pentru realizarea, în sens procesual, a obiectului acţiunii penale, tragerea la răspundere penală a 

persoanelor care au săvârşit infracţiuni, este necesară efectuarea unor acte procesuale ce implică intervenţia 
anumitor organe şi persoane, în anumite forme şi după reguli bine determinate. 

Acţiunea penală, ca orice altă acţiune în justiţie, are mai mulţi termeni (factori) fără de care nu se 
poate ajunge la realizarea scopului său, aplicarea sancţiunilor de drept penal. 

Între aceşti factori sunt şi subiecţii acţiunii penale. Aceştia sunt: titularul interesului ocrotit de norma 
de incriminare şi destinatarul acestei norme între care s-a născut un conflict şi deci un raport de drept penal, 
ca urmare a săvârşirii infracţiunii, primul având dreptul de a folosi acţiunea penală pentru rezolvarea lui. Ca 
atare, acţiunea penală priveşte anumite persoane şi nu se referă la un conflict impersonal, întrucât nici 
conflictul de drept penal nu este impersonal. 

Subiecţii acţiunii penale nu se confundă cu subiecţii procesului penal, al cărui cadru este mai 
cuprinzător. 

Subiectul activ al raportului juridic penal este persoana care a săvârşit o infracţiune, iar subiectul 
pasiv generic îl reprezintă colectivitatea, respectiv statul, cu dreptul său de a trage la răspundere penală. În 
mod corespunzător, nici acţiunea penală nu poate avea alţi subiecţi decât statul şi inculpatul, primul având 
calitatea de subiect activ, iar cel de-al doilea de subiect pasiv. 

Subiectul activ al acţiunii penale este titularul dreptului la acţiune, calitate pe care o are exclusiv 
statul. 

Infracţiunile au şi un subiect pasiv, prin aceasta înţelegându-se victima infracţiunii. Persoana 
vătămată nu este niciodată titular al acţiunii penale, întrucât dreptul de a trage la răspundere penală aparţine 
numai statului. 

Aşadar, subiecţii acţiunii penale sunt, în realitate, subiecţii principali ai raportului juridic procesual 
penal, şi anume statul, ca subiect activ al acţiunii penale, şi persoana autorului infracţiunii, ca subiect pasiv al 
acestei acţiuni. 

Subiecţii activi ai acţiunii penale sunt: 
- statul ca titular general al acţiunii penale; 
- procurorul ca subiect al acţiunii penale; 
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- partea vătămată ca subiect activ secundar al acţiunii penale; 
- alte organe şi persoane ca subiecţi ai acţiunii penale când este vorba de existenţa unor 

autorizări, încuviinţări sau sesizări din partea unor persoane sau organe competente (aceste persoane şi 
organe nu sunt subiecţi ai acţiunii penale, ci subiecţi auxiliari ai procesului penal şi deci nu au dreptul de 
a pune în mişcare şi de a exercita acţiunea penală). În aceste situaţii, acţiunea penală este pusă în mişcare 
şi exercitată de către procuror, după ce în prealabil a obţinut autorizarea, încuviinţarea sau sesizarea de la 
cei în drept să o dea sau să o facă (art. 6 alin 3 din proiectul Codului de procedură penală). 

Subiecţi pasivi ai acţiunii penale pot deveni numai persoanele fizice: participanţii, ca subiecţi 
pasivi ai acţiunii penale; tăinuitorii şi favorizatorii, ca subiecţi pasivi ai acţiunii penale, întrucât ei nu au 
calitatea de participanţi la infracţiunea pentru care au tăinuit ori favorizat, ci sunt autori distincţi ai unor 
infracţiuni distincte. Drept urmare, acţiunea penală îndreptată împotriva participanţilor este distinctă de cea 
îndreptată împotriva tăinuitorului sau favorizatorului (Vasile Panţurescu). 

Tăinuitorul este subiect pasiv al acţiunii penale în cazul infracţiunii de tăinuire, iar favorizatorul este 
subiect pasiv în acţiunea penală pentru infracţiunea de favorizare. 

d. Trăsăturile acţiunii penale 
Ca instituţie de bază în reglementarea procesului penal, acţiunea penală prezintă anumite trăsături 

specifice ce o deosebesc de oricare altă acţiune judiciară. 
Aceste trăsături privesc acţiunea penală în accepţiunea sa substanţială şi procesuală, factorii acţiunii, 

precum şi folosirea sa. Trăsăturile caracteristice ale acţiunii penale pot fi rezumate astfel: 
- acţiunea penală aparţine statului. Numai statul este cel care stabileşte, prin norme de 

incriminare, ce fapte antisociale sunt considerate infracţiuni şi ce sancţiuni se aplică în cazul comiterii lor. În 
consecinţă, numai statul are dreptul să acţioneze împotriva celor vinovaţi, fiind singurul titular al acţiunii 
penale. Dreptul de a trage la răspundere penală aparţine statului, care încredinţează exerciţiul acţiunii penale 
prin care se realizează acest drept numai procurorului (art. 13 alin. 2 din Proiectul Codului de procedură 
penală), iar în cazuri restrânse persoanei vătămate; 

- acţiunea penală este obligatorie. Prin săvârşirea infracţiunii, acţiunea penală devine 
exercitabilă, iar exercitarea sa devine obligatorie. Obligativitatea acţiunii penale rezultă atât din prevederile 
art. 6 din proiectul Codului de procedură penală, care determină obiectul ei, cât şi din prevederile art. 309, 
359 şi 386, ale aceluiaşi cod, care se referă la acţiunea penală; 

- acţiunea penală este irevocabilă şi indisponibilă. Din momentul folosirii ei şi până la 
rezolvarea cauzei, acţiunea penală îşi urmează cursul său normal. O dată învestit cu soluţionarea ei, organul 
competent efectuează toate actele procesuale necesare solicitate sau dispuse de către partea vătămată, 
inculpat sau procuror, în calitate de reprezentant calificat al titularului acţiunii, până la realizarea scopului 
procesului penal. Cursul procesului penal nu poate fi oprit decât în cazurile anume prevăzute de lege. Aşadar, 
irevocabilitatea şi indisponibilitatea nu sunt principii absolute, existând cazuri legale în care statul poate 
dispune de acţiunea penală (renunţă la realizarea ei). Asemenea cazuri exclud sau înlătură aptitudinea 
funcţională a acţiunii penale. Ele pot preexista procesului penal sau pot să apară după ce acesta a început; 

- acţiunea penală este indivizibilă. Indivizibilitatea acţiunii penale decurge din unitatea 
infracţiunii ca fapt juridic, din indivizibilitatea normei de incriminare care include virtual dreptul la o 
singură acţiune. Indivizibilitate există chiar atunci când la săvârşirea faptei au luat parte mai multe 
persoane. În consecinţă, într-o cauză penală nu se exercită atâtea acţiuni câţi autori, instigatori sau 
complici există, ci efectele acţiunii unice şi indivizibile se extind asupra tuturor persoanelor care au 
săvârşit infracţiuni, când acestea sunt toate cunoscute. Astfel, unităţii acţiunii penale, sub aspect 
substanţial, îi poate corespunde o pluralitate de acţiuni, în sens procesual, când participanţii sunt urmăriţi 
şi traşi la răspundere penală separat. Ceea ce determină unitatea şi deci indivizibilitatea acţiunii penale din 
punct de vedere substanţial, este infracţiunea ca fapt juridic indivizibil şi nu numărul participanţilor la 
comiterea ei8; 

- acţiunea penală este individuală. Principiul răspunderii penale are drept consecinţă 
procedurală necesară individualizarea acţiunii penale. Acţiunea penală poate fi exercitată numai împotriva 
inculpatului, cu excluderea tuturor persoanelor care participă în cauza penală, sau pretind să intervină în 

                                                 
  8 G. Gr. Theodoru, Puterea lucrului judecat, cauză de împiedicare a pornirii sau continuării procesului penal, în 

Justiţia Nouă nr. 12/1965, p. 83. 
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cauză. „Acţiunea penală nu poate fi exercitată împotriva părţii responsabile civilmente şi succesorilor 
inculpatului”. Nimeni nu poate cere să fie subiect pasiv al acţiunii penale, alături de inculpat sau în locul 
acestuia. 

Fapta ilicită, care constituie temeiul juridic şi de fapt al acţiunii penale, nu poate fi săvârşită decât de 
către o persoană fizică sau juridică ce prezintă toate atributele cerute de legea penală (vârstă, discernământ, 
responsabilitate – pentru persoana fizică, iar pentru inculpatul persoană juridică – denumire, sediul social şi 
sediile secundare, codul unic de identificare, identitate şi calitatea persoanei abilitate să îl reprezinte). Numai 
aceste persoane răspund penal pentru faptele lor ilicite. 

Caracterul individual al acţiunii penale este bogat în consecinţe, de exemplu: 
- succesorii inculpatului nu pot fi subiecţi pasivi ai acţiunii penale, în locul celui decedat; 
- dacă inculpatul e un incapabil (minor, interzis etc.) nu este necesar, în caz de exercitare a acţiunii 

penale, ca reprezentantul său legal să participe alături de acesta9; „Teza nu se referă la necesitatea apărării 
obligatorii a incapabililor în general sau la posibilitatea participării alături de minor, la anumite activităţi 
procesuale – ca, de exemplu, cele prevăzute în art. 499 C. proc. pen. – a unor reprezentanţi”; 

- nimeni nu poate pretinde a interveni în cauză alături de inculpat, fie pentru a-i asigura mai bine 
apărarea, fie pentru a fi judecat în locul lui sau alături de el. 

Autonomia acţiunii penale. Toate trăsăturile caracteristice ale acţiunii penale dau acesteia o 
autonomie juridică ce o fac să se deosebească din punct de vedere conceptual şi funcţional de alte categorii 
de acţiuni în justiţie. În desfăşurarea procesului penal aceste trăsături apar în mod firesc, ele răsfrângându-se 
asupra întregii reglementări a procesului penal. Aspectele de amănunt ale trăsăturilor acţiunii penale se 
reliefează, practic, cu ocazia efectuării actelor sau măsurilor procedurale care duc la realizarea scopului final 
al acţiunii penale. 

e. Momentele desfăşurării acţiunii penale 
Articolul 13 alin. 3 din proiectul Codului de procedură penală prevede faptul că acţiunea penală 

poate fi exercitată în tot cursul procesului penal, în condiţiile legii. Prin această prevedere se subliniază că 
acţiunea penală constituie suportul juridic al întregii activităţi procesuale, exercitându-se atât în faza de 
urmărire penală cât şi în faza de judecată. Deşi legea nu precizează, reiese că acţiunea penală se poate porni 
numai după identificarea persoanei care a săvârşit o infracţiune. 

Acţiunea penală este o instituţie cu conţinut dinamic, în continuă devenire şi care presupune o 
temporalitate, deoarece se leagă întotdeauna de ideea de desfăşurare materială în timp, de unde rezultă un 
punct de plecare (momentul iniţial), o desfăşurare (momentul exercitării) şi un sfârşit (momentul final)10. 

Realizarea acţiunii penale presupune, în consecinţă, trei împrejurări: 
- punerea în mişcare, respectiv declanşarea acţiunii; 
- exercitarea acţiunii penale; 
- epuizarea sau stingerea acţiunii penale. 
 
Procedura de punere în mişcare a acţiunii penale 
Pentru a se proceda la declanşarea acţiunii penale, trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele 

condiţii: 
- să fie săvârşită o infracţiune, iar organele de urmărire penală să fie sesizate cu privire la aceasta, 

printr-unul din modurile de sesizare; 
- actul de sesizare să îndeplinească toate condiţiile prevăzute de lege; 
- să fie identificată persoana care a săvârşit infracţiunea, adică să se cunoască cine a comis fapta 

pentru care se efectuează urmărirea penală; 
- să fie începută urmărirea penală; 
- să nu existe vreunul din cazurile prevăzute de art. 15 din Codul de procedură penală, care 

împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau exercitarea acesteia. 
Punerea în mişcare a acţiunii penale se face în mod diferit, în funcţie de faza procesului penal în 

care aceasta are loc. 
                                                 
9 N. Volonciu, Tratat de procedură penală, vol. I, Bucureşti, 1993, p. 231. 
10 Ibidem, p. 232. 
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Punerea în mişcare a acţiunii penale în cursul urmării penale se face de către procuror, din oficiu sau 
la propunerea organelor de cercetare penală, de îndată ce se constată că există probe din care rezultă motive 
întemeiate de a crede că persoana a săvârşit o infracţiune şi nu există vreunul din cazurile care de împiedicare 
prevăzute de art. 15 alin. 1 Cod procedură penală. Procurorul dispune prin ordonanţă, punerea în mişcare a 
acţiunii penale. Ulterior, această măsură este comunicată inculpatului de către organul de cercetare penală 
sau de procuror când consideră necesar, procedând totodată la ascultarea inculpatului, aducerea la cunoştinţă 
a faptei pentru care este cercetat, încadrarea juridică a acesteia, precum şi a celorlalte drepturi şi obligaţii 
prevăzute de lege (art. 309 şi art. 106 Cod procedură penală). 

În timpul urmăririi penale, potrivit art. 286 C. proc. pen., când organul de cercetare penală consideră 
că sunt temeiuri pentru punerea în mişcare a acţiunii penale, face propuneri în acest sens, pe care le 
înaintează procurorului. Potrivit dispoziţiilor aceluiaşi articol, procurorul se pronunţă asupra punerii în 
mişcare a acţiunii penale după ce examinează dosarul cauzei. Dacă procurorul este de acord cu propunerea 
făcută de organul de cercetare penală, pune în mişcare acţiunea penală prin ordonanţă. 

În ipoteza în care există un impediment legal temporar pentru punerea în mişcare a acţiunii penale 
se dispune suspendarea urmăririi penale (art. 312 alin. 2 din Codul de procedură penală). 

În faza de judecată, în cazul extinderii acţiunii penale pentru alte fapte sau cu privire la alte 
persoane, acţiunea penală se poate pune în mişcare prin declaraţia verbală a procurorului care participă în 
mod obligatoriu la judecarea cauzei (art. 386 alin. 1 şi 2 C. proc. pen.). Totodată instanţa de judecată 
dispune trimiterea cauzei la procuror, în limitele extinderii declarate (art. 386 alin. 3 C. proc. pen.). 

Pentru infracţiunile prevăzute de lege pentru care este necesară plângerea prealabilă a persoanei 
vătămate, aceasta se va adresa organului de cercetare penală sau procurorului, potrivit legii (art. 294  
alin. 2 C. proc. pen.). 

În cazul acesta plângerea prealabilă constituie nu numai actul de sesizare al organelor de 
urmărire penală, ci şi actul prin care se pretinde tragerea la răspundere penală a persoanei care a săvârşit 
o infracţiune şi punerea în mişcare a acţiunii penale. Introducerea plângerii prealabile de către partea 
vătămată nu declanşează însăşi acţiunea penală, dar reprezintă o condiţie indispensabilă a punerii ei în 
mişcare de către procuror, plângerea prealabilă neconstituind un act de inculpare. 

În cazul infracţiunilor pentru care legea prevede că este necesară o plângere prealabilă, aceasta 
trebuie să fie introdusă în termen de 2 luni din ziua în care persoana vătămată a aflat despre săvârşirea 
faptei şi a ştiut cine este făptuitorul. 

Când persoana vătămată este un minor sau un incapabil, termenul de 2 luni curge de la data când 
persoana îndreptăţită a reclama a ştiut cine este făptuitorul. 

Punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva unei persoane conferă acesteia calitatea de inculpat, 
această calitate procesuală având rezonanţe specifice în compartimentul drepturilor şi obligaţiilor din cadrul 
raportului juridic procesual penal. 

Exercitarea acţiunii penale 
Momentului punerii în mişcare a acţiunii penale îi succede momentul exercitării ei. Prin exercitarea 

acţiunii penale se înţelege susţinerea ei în vederea realizării tragerii la răspundere penală a inculpatului. 
Exercitarea acţiunii penale se înfăptuieşte de acei subiecţi care, potrivit legii, pot reprezenta în 

această activitate statul ca subiect activ al acţiunii. Un asemenea subiect oficial este procurorul. 
În faza de urmărire penală, exercitarea acţiunii penale presupune strângerea, administrarea şi 

verificarea tuturor probelor în baza cărora să se poată decide trimiterea în judecată sau eventual, dacă este 
cazul, o soluţie de neurmărire care să ducă la stingerea acţiunii. Această activitate se înfăptuieşte sub 
conducerea judiciară a procurorului care realizează supravegherea urmăririi penale sau de către procuror, 
când acesta efectuează personal urmărirea penală.  

La sfârşitul urmăririi penale, când procurorul constată că au fost respectate dispoziţiile legale care 
garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă şi că există probele necesare şi legale 
administrate, emite rechizitoriul prin care dispune trimiterea în judecată, dacă din materialul de urmărire 
penală rezultă că fapta există, a fost săvârşită de inculpat şi că acesta răspunde penal. 

În ipoteza în care se dispune trimiterea în judecată a inculpatului faţă de care s-a luat una dintre 
măsurile preventive, rechizitoriul poate să cuprindă şi propunerea de menţinere, revocare sau de înlocuire a 
măsurii preventive cu o altă măsură preventivă, formulată de procuror. 
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Când se apreciază că este necesară luarea faţă de inculpat a unei măsuri preventive sau asigurătorii, 
procurorul formulează, prin rechizitoriu şi propunerea de luare a acestei măsuri. 

În faza de judecată, procurorul exercită acţiunea penală prin diversele cereri şi concluzii pe care le 
formulează în faţa instanţei, prin susţinerea învinuirii, prin folosirea căilor de atac. 

Epuizarea şi stingerea acţiunii penale 
Între momentele procesuale importante pe care le distingem în desfăşurarea acţiunii penale se 

înscriu şi epuizarea sau stingerea acesteia.  
Epuizarea acţiunii penale prin soluţionarea cauzei necesită desfăşurarea procesului penal până la 

obţinerea unei hotărâri judecătoreşti definitive. În urma soluţiei pronunţate de instanţă, acţiunea penală şi-a 
realizat integral finalitatea ajungând la epuizare. Scopul acţiunii penale a fost atins pentru că, ori s-a 
pronunţat condamnarea celui vinovat realizându-se până la capăt tragerea sa la răspundere penală, ori a fost 
apărat de răspundere cel învinuit pe nedrept şi înlăturate consecinţele greşitei implicări în cauza penală. Sub 
aspectul frecvenţei, aceasta este modalitatea obişnuită de a considera că acţiunea penală a ajuns la momentul 
său final. 

Stingerea acţiunii penale intervine în toate cazurile când, prin dispoziţiile legii, dispare aptitudinea 
funcţională a acţiunii penale şi nu se mai permite exercitarea ei în continuare până la epuizare. Stingerea 
acţiunii penale poate avea loc înainte de punerea ei în mişcare ori de câte ori se constată existenţa uneia 
dintre cauzele prevăzute de art. 13 din Codul de procedură penală, înainte ca procurorul să fi pus în mişcare 
acţiunea penală. Stingerea acţiunii penale are loc însă, în mod frecvent, după punerea ei în mişcare. 

Cauzele care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau care sting acţiunea penală 
(art. 15 Cod procedură penală). 

Acţiunea penală se exercită în tot cursul procesului penal, însă, pot apărea situaţii când promovarea 
acţiunii penale este împiedicată. Dacă aceste situaţii survin înainte de declanşarea acţiunii, au drept rezultat 
împiedicarea punerii în mişcare a acţiunii penale, iar când apar în cursul exercitării acesteia, duc la stingerea 
ei. Cazurile în care punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale este împiedicată sunt prevăzute în art. 
15 Cod procedură penală. Ele pot fi grupate după natura lor juridică deosebită, efectele diferite şi soluţiile 
diferenţiate pe care le determină în: cazuri care înlătură temeiul acţiunii penale şi cazuri în care acţiunea este 
lipsită de obiect sau se poate exercita numai în anumite condiţii. 

Cazurile în care acţiunea penală este lipsită de temei sunt: 
a) fapta nu există; 
b) fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu există probe că o persoană a săvârşit o 

infracţiune; 
c) există o cauză justificativă sau de neimputabilitate. 
 
Cazurile în care acţiunea penală poate fi exercitată numai în anumite condiţii sau este lipsită 

de obiect sunt: 
a) lipseşte plângerea prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o altă 

condiţie prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale: 
- lipsa plângerii prealabile a persoanei vătămate în cazul infracţiunilor pentru care punerea în 

mişcare a acţiunii penale este condiţionată de existenţa acesteia; 
- lipsa autorizării sau a sesizării organului competent, în cazurile în care legea condiţionează 

punerea în mişcare a acţiunii penale de existenţa acesteia; 
- lipsa oricărei alte condiţii prevăzute de lege ca fiind necesară pentru punerea în mişcare a 

acţiunii penale. 
b) a intervenit amnistia sau prescripţia, decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică 

sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică; 
c) c fost retrasă plângerea prealabilă în cazul infracţiunilor pentru care retragerea acesteia 

înlătură răspunderea penală, ori a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile legii; 
d) există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege; 
e) există autoritate de lucru judecat; 
f) a intervenit un transfer de proceduri către un alt stat, potrivit legii. 

În cazurile în care lipseşte plângerea prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent 
ori o altă condiţie prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale, precum şi 
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atunci când a intervenit un transfer de proceduri către un alt stat, potrivit legii, acţiunea penală poate fi 
pusă în mişcare ulterior, dar numai în condiţiile prevăzute de lege. 

Ca instrument juridic de materializare subiectivă şi de dinamizare a procesului penal, acţiunea 
penală este susceptibilă de investigaţii ştiinţifice multiple, mai ales că, în raport cu viitoarele reglementări ale 
Codului penal şi ale Codului de procedură penală, ne apare ca instituţie reconsiderată. 
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Aspectele care urmează a fi prezentate vor să modifice gândirea managerului cu privire la 
modalităţile actuale de a analiza evoluţia performanţelor profesionale ale angajaţilor, în sensul accentuării 
perfecţionării pregătirii acestuia, pentru a evalua cât mai corect angajatul. Condiţia primordială a 
succesului unei organizaţii este atragerea şi reţinerea celor mai buni specialişti din domeniul respectiv. În 
acest scop, trebuie creat un climat de lucru în care fiecare angajat să-şi poată manifesta talentul şi să fie 
apreciat. Vremurile când şefii aveau întotdeauna dreptate, iar subordonaţii făceau ce li se cerea, au trecut. 
Angajaţii valoroşi nu-şi mai doresc doar recompense materiale, ci şi împlinirea profesională printr-o 
muncă interesantă, utilă şi importantă, într-o organizaţie de care sunt mândri, având conducători pe care îi 
apreciază şi care le inspiră respect. Aşa se explică rezultatele remarcabile din organizaţiile unde angajaţii 
sunt încurajaţi să vină cu idei proprii. O nouă atitudine, de încredere şi consideraţie faţă de angajaţi, este 
absolut necesară. În primul rând, fiindcă managerii nu mai pot conduce singuri, din cauza mediului 
complex şi a concurenţei acerbe. În al doilea rând, deoarece s-au schimbat felul de a gândi şi 
comportamentul angajaţilor. Ei nu mai fac un titlu de glorie din a lucra toată viaţa în acelaşi loc de muncă. 
Îl schimbă pentru altele unde activitatea este mai interesantă, pachetul compensator mai atractiv şi şeful 
mai bun. Vechimea medie în acelaşi loc de muncă a scăzut pe plan mondial, până la 3,5 ani în SUA. În 
această epocă a informaţiei, succesul cere angajaţi inteligenţi, creativi şi cu iniţiativă. A-i pierde devine 
din ce în ce mai periculos, căci sunt tot mai greu şi costisitor de înlocuit. De ce? Populaţia îmbătrâneşte.  

Specialiştii într-adevăr talentaţi şi adaptaţi la economia de piaţă se pot angaja tot mai uşor în alte 
ţări. Reducerile masive de personal nu constituie o soluţie, căci, în general, cei ce devin disponibili nu 
sunt cei competenţi. Angajaţii cei mai buni au, în principal, câteva dorinţe: să vadă că reprezintă 
preocuparea principală pentru şefi; să se poată perfecţiona continuu, pentru a fi competitivi pe piaţa 
muncii; să fie îndrumaţi, pentru a fi performanţi în organizaţie; să li se dea posibilitatea să se ocupe şi de 
familia lor; să li se spună adevărul despre situaţia companiei, pentru a fi pregătiţi să-i facă faţă; să poată 
avea încredere în organizaţie şi să li se dea ocazia să-i fie utili. Deci, angajaţii valoroşi doresc şefi pe 
măsură, iar talentele de conducător se dobândesc cu atenţie şi străduinţă. 

Astfel, fiecare angajat trebuie să ştie exact ce se aşteaptă de la el în cadrul postului. Standardele 
de performanţă definesc rezultatele care se aşteaptă să fie realizate de către o persoană în cadrul unui post. 
Pentru ca standardele de performanţă să fie semnificative, fiecare persoană aflată în acel post trebuie să 
cunoască şi să accepte aceste standarde. Participarea angajaţilor la stabilirea standardelor de performanţă 
reprezintă una dintre modalităţile de a vă asigura că acestea sunt clar înţelese. Standardele de performanţă 
se bazează de obicei pe experienţa lucrătorilor cu o activitate satisfăcătoare, care au îndeplinit acest gen 
de muncă pe o anumită perioadă. Indiferent că standardele se referă la calitatea muncii sau la cantitatea ei, 
toate trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 

– să fie specifice (fiecare persoană care efectuează o activitate trebuie să cunoască exact ce 
anume se aşteaptă de la ea să facă); 
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– să fie măsurabile (organizaţia care face evaluarea performanţei trebuie să aibă o scară de 
referinţă cu care se pot măsura performanţele profesionale); 

– să fie realiste (dacă standardele de performanţă sunt de neatins, atunci angajaţii le vor 
considera incorecte şi nu vor fi dispuşi să facă efortul de a le satisface). 

Toţi managerii trebuie să fie foarte atenţi la comportamentul salariaţilor nu numai pentru a 
descoperi valorile umane ale acestora, dar şi pentru a identifica ,,trebuinţele” lor în vederea atingerii 
nivelului maxim de eficienţă a obiectivelor propuse. 

Cum află un manager care ar fi punctele sensibile ale subalternilor pe care trebuie să le 
folosească pentru a influenţa o mai bună implicare din partea acestora? În primul rând, este bine ca de cel 
puţin o dată pe an, managerii să adreseze un test subalternilor, din interpretările căruia să poată trage 
concluzii, cu scopul de a schimba anumite aspecte profesionale în vederea îmbunătăţirii rezultatelor 
muncii şi a verifica dacă se cunosc şi se înţeleg corespunzător sarcinile din fişa postului.  

Unul dintre modelele de test ar fi: 
Vă rugăm să bifaţi cinci dintre enunţurile de mai jos, care consideraţi că vă motivează pentru a 

obţine rezultate mai bune la locul de muncă: 
1. angajare permanentă; 
2. respect pentru mine, ca persoană; 
3. respectarea pauzelor de masă/cafea; 
4. faptul că nu trebuie să muncesc prea mult în fiecare zi; 
5. condiţii de muncă mai bune; 
6. posibilitatea de a-mi spune părerea cu privire la ceea ce se întâmplă în organizaţie, în 

funcţie de calitatea activităţilor desfăşurate; 
7. buna înţelegere cu colegii de serviciu; 
8. şanse reale de promovare; 
9. oportunitatea unei munci interesante; 
10. salariu mai bun; 
11. să am aer condiţionat în birou; 
12. să fiu lăudat de şef în faţa colegilor atunci când fac un lucru bun; 
13. un spor salarial de performanţă; 
14. să mi se ceară acordul/părerea cu privire la obiectivele organizaţiei; 
15. să particip la cursuri de perfecţionare şi formare; 
16. prime de vacanţă şi sărbători/facilităţi de concediu; 
17. mai mare libertate în luarea deciziilor la nivelul muncii pe care o desfăşor; 
18. receptivitate mai mare din partea şefilor la prezentarea problemelor de serviciu; 
19. să am un model de calculator cât mai performant; 
20. să ştiu ce se întâmplă în organizaţie. 

Timpul de răspuns este de 10 minute, iar testul nu trebuie semnat. 
Observăm că, din interpretarea primelor cinci enunţuri, se pot trage concluziile necesare, cu 

scopul de a schimba anumite aspecte profesionale, în vederea îmbunătăţirii rezultatelor muncii. 
Totodată, în viziunea specialiştilor, pentru ca angajatul să înţeleagă bine sarcinile de executat şi 

ceea ce se aşteaptă de la el, ca rezultate profesionale, trebuie ca organizaţia în care îşi desfăşoară 
activitatea să fie caracterizată de opt indicatori : 

1. un flux liber şi rapid al informaţiei şi comunicării între membrii organizaţiei; 
2. un simţ al angajamentului faţă de grup; 
3. exprimarea deschisă a sentimentelor şi dezacordurilor; 
4. acceptarea valorilor şi normelor grupului de către membri; 
5. credinţa în împărtăşirea obiectivelor organizaţiei; 
6. sentimentul încrederii şi dependenţei reciproce; 
7. participarea totală a tuturor membrilor şi luarea deciziilor prin consens; 
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8. rezolvarea conflictelor de către membrii înşişi. 
Un manager eficient şi modern ar trebui să deţină câteva calităţi esenţiale care trebuie să 

caracterizeze un conducător şi care să-i îmbunătăţească viziunea în legătură cu importanţa analizei 
performanţelor profesionale ale angajaţilor săi, cum ar fi: 

1. Dorinţa de a munci intens şi susţinut; 
2. Abilităţi de identificare a oportunităţilor; 
3. Abilităţi situaţionale analitice; 
4. Cunoştinţe şi abilităţi specifice unui leadership eficient; 
5. Competenţe decizionale; 
6. Abilităţi în depăşirea situaţiilor dificile şi aplanarea conflictelor; 
7. Imaginaţie constructivă; 
8. Înţelegerea oamenilor şi apropierea faţă de problemele acestora; 
9. Integritatea morală; 
10. Entuziasm şi implicare; 
11. Dorinţa de asumare a riscurilor; 
12. Adaptare rapidă la schimbare. 

Alături de metodele de evaluare generală, în organizaţia modernă se folosesc, într-o măsură 
sporită, metodele de evaluare speciale, utilizabile doar pentru anumite categorii de personal din 
organizaţii, mai ales manageri şi specialişti de înaltă calificare. Utilizarea lor necesită o pregătire şi 
resurse mai ample, ceea ce explică şi folosirea selectivă, pentru anumiţi titulari de posturi. Între metodele 
din această categorie, cel mai frecvent întrebuinţate sunt testele de autoevaluare şi centrul de evaluare. 
Efectuarea unei evaluări riguroase implică, pe lângă cunoaşterea şi folosirea de metode adecvate, şi 
respectarea unor premise metodologice şi organizatorice ce decurg atât din natura evaluării, cât şi din 
caracteristicile organizaţiei. 

 
Premise ale unei evaluări riguroase 
 
Enumerăm mai jos, câteva enunţuri cu scop informal care duc la o analiză a performanţelor 

profesionale cât mai aproape de adevăr: 
 Criteriile de evaluare a personalului se diferenţiază în funcţie de natura posturilor deţinute 

de respectivele persoane, de potenţialul organizaţiei şi de obiectivele sale. 
 Evaluarea trebuie să fie unitară, în sensul că, pentru personalul de aceeaşi specialitate sau 

care exercită posturi identice, este necesar să se aibă în vedere aceleaşi criterii, utilizate în acelaşi mod. 
 Pentru a fi edificatoare, evaluarea este necesar să se efectueze pe perioade suficient de 

lungi, în care persoana respectivă trebuie confruntată cu principalele probleme specifice postului 
respectiv. 

 Metodele şi tehnicile utilizate trebuie să aibă în vedere specificul fiecărui post, întrucât în 
evaluarea salariaţilor practic nu există decât cazuri particulare, de unde necesitatea abordării diferenţiate. 

 Evaluarea trebuie să se bazeze numai pe informaţii certe, verificabile, informaţiile 
îndoielnice, nesigure, se resping sau se au în vedere cu multă circumspecţie. 

 Rezultatul evaluării se comunică de evaluatori persoanei în cauză, însoţit de recomandările 
necesare, asigurându-se premisa pentru valorificarea integrală a rezultatelor evaluării.  

Respectarea cerinţelor enunţate este de natură să evite apariţia erorilor tipice de evaluare care 
împietează apreciabil asupra eficienţei folosirii sale. Evaluarea performanţelor reprezintă activitatea de 
bază a managementului resurselor umane desfăşurată în vederea determinării gradului în care angajaţii 
îndeplinesc eficient sarcinile sau responsabilităţile care le revin. Pentru individ, evaluarea performanţei 
are o componentă emoţională sau psihologică deosebită deoarece, în procesul de evaluare, individul 
trebuie să se raporteze la el însuşi, cât şi la ceilalţi membri ai organizaţiei în care îşi desfăşoară 
activitatea. Totodată, această încărcătură emoţională a procesului de evaluare poate afecta, uneori 
semnificativ, comportamentul angajaţilor faţă de organizaţie şi faţă de ei înşişi. De aceea, managerii 
trebuie să manifeste grija necesară pentru ca procesul de evaluare a performanţelor să fie prezentat în 
sensul de: 

• învăţare din trecut, ca un ajutor pentru viitor; 
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• creştere a motivării şi satisfacţiei în muncă; 
• recunoaştere a abilităţilor şi a potenţialului; 
• dezvoltare a cunoştinţelor, aptitudinilor şi atitudinilor; 
• intensificarea relaţiilor şi sprijinirea muncii în echipă. 

Unul dintre elementele esenţiale în evaluarea cât mai aproape de adevăr este cunoaşterea 
informaţiilor de bază din fişa postului angajatului care trebuie evaluat, cum ar fi: denumirea postului, 
departamentul, relaţiile de colaborare şi subordonare, scopul principal pentru care a fost creat postul, 
drepturi şi obligaţii, programul de lucru. Trebuie ca fişa postului să clarifice criteriile după care vor fi 
evaluaţi angajaţii, numai astfel ei vor fi motivaţi. Fără fişe de post bine întocmite, performanţele şi 
moralul salariaţilor vor scădea. 

Cerinţele postului – cele mai importante aşteptări referitoare la îndeplinirea sarcinilor, conform 
cărora vor fi evaluaţi angajaţii. Trebuie să se clarifice:  

 cât de frecvente sunt deplasările în alte localităţi şi/sau cât de des este necesar lucrul peste 
program;  

 dacă orarul este flexibil sau nu;  
 când se pot lua concediile şi cu cât timp înainte se programează;  
 cum se transmit sarcinile – oficial sau neoficial, verbal sau în scris;  
 cât de frecvent sunt evaluate performanţele; 
 climatul de lucru; 
 echipamentele cu care se lucrează; 
 condiţiile de stres, iluminat, noxele; 
 necesitatea de a lucra noaptea sau de a depune eforturi fizice – dacă este cazul; 
 profilul ocupantului: educaţia şi experienţa necesare; cunoştinţele tehnice, aptitudinile şi 

atitudinile obligatorii;  
 cerinţele legate de starea sănătăţii. 

 
Reguli de utilizare a fişei postului 
 

 Întocmirea unor fişe corecte, cu sprijinul specialiştilor în resurse umane şi al angajaţilor 
cu experienţă;  

 Revederea periodică a fişelor postului şi efectuarea modificărilor necesare; 
 Încurajarea angajaţilor de a-şi analiza activităţile şi de a semnala eventuale modificări ale 

postului. Dacă este necesar, se vor opera modificările în fişe; 
 Comportament consecvent faţă de angajaţi, care sunt trataţi la fel, conform prevederilor 

din fişa postului; 
 Pe scurt: fişele de post trebuie să constituie un instrument de lucru! 

 
Aprecierile intermediare 
 
Chiar dacă membrii echipei cunosc bine standardele de performanţă, managerii este 

recomandabil să adauge şi aprecieri intermediare neoficiale, respectiv trimestrială sau semestrială. Astfel, 
câteva dintre motivele folosirii acestor aprecieri sunt: 

1) Se recunosc succesele repurtate de angajat şi se fac sugestii în direcţia unor contribuţii şi mai 
mari; 

2) Furnizează date utile pentru determinarea tipului de instruire suplimentară necesară fiecărui 
subaltern; 

3) Reprezintă o bază de plecare în vederea creşterii salariale sau acordarea unor bonusuri. 
Cel mai important element al procesului de apreciere îl reprezintă discutarea evaluării cu 

angajatul în cadrul unei întrevederi. Stabiliţi dacă ţelurile anului precedent au fost îndeplinite şi, în caz 
pozitiv, felicitaţi angajatul; Dacă au fost înregistrate rateuri, stabiliţi factorii determinanţi, precum şi paşii 
care trebuie făcuţi pentru remedierea lor. 
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Recomandăm managerului să înmâneze angajatului o copie a aprecierii, întrucât aceasta ajută la 
reamintirea celor discutate în cadrul interviului de apreciere şi poate reciti din timp în timp ţelurile pe care 
le-a convenit împreună pentru a-şi menţine motivaţia. 

Câteva aspecte necesare de reţinut în timpul analizei performanţelor angajaţilor dumneavoastră 
ca manager: 

 trebuie să ştiţi exact ce vreţi; Aduceţi la cunoştinţa angajaţilor ce anume aşteptaţi de la ei; 
 ţineţi o evidenţă permanentă a performanţelor angajaţilor dvs. pentru a cita exemple 

specifice; 
 discutaţi cu toţi angajaţii evaluările făcute; 
 ascultaţi comentariile lor şi adresaţi-le întrebări pentru a le stimula gândirea; 
 focusaţi-vă pe persoană şi nu pe comportament; nu o comparaţi cu ceilalţi subordonaţi; 
 arătaţi-le pe faţă angajaţilor că vă interesează performanţele şi carierele lor; 
 nu vă fie teamă să criticaţi onest; angajaţii vor să ştie cum stau şi cum să-şi îmbunătăţească 

performanţa; 
 ajutaţi fiecare angajat să-şi stabilească ţeluri personale (planuri de acţiuni cu scopuri şi timpi 

de soluţionare) care să fie în concordanţă cu cele ale organizaţiei.  
 

În loc de concluzii 
 

În vederea creşterii semnificaţiei analizei performanţelor profesionale, managerul trebuie să ţină 
cont, printre altele de câteva aspecte, cum ar fi: 

 stabilirea unor standarde şi obiective clare care să fie înţelese şi acceptate de fiecare angajat; 
 când fiecare angajat ştie ce se aşteaptă de la el, îşi poate monitoriza fiecare propria 

performanţă în mod continuu; 
 evaluarea performanţelor ca proces, trebuie să reprezinte un schimb de informaţii între 

manager şi subordonaţi, moment în care se discută deschis realizările şi se pun bazele zonelor care 
necesită îmbunătăţiri, precum şi stabilirea ţelurilor pentru perioada următoare. 

Să nu vă fie teamă de analiza propriei performanţe! Poate reprezenta o experienţă benefică şi 
meritorie. Se poate face şi mai valoroasă pentru dumneavoastră dacă sunteţi pregătit să trataţi analiza 
performanţelor într-o manieră constructivă! 
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Forme de organizare a procesului de învăţământ 
 
Vorbind despre esenţa procesului de învăţământ spunem că el este un proces organizat. Aceasta 

înseamnă că toate componentele sale se articulează în conformitate cu anumite legităţi şi principii care 
asigură, în cele din urmă, realizarea obiectivelor pedagogice. Cadrul în care se realizează articularea 
dintre aceste componente ale procesului de învăţământ este forma de organizare. Ea realizează un 
consens şi o îmbinare armonioasă între activitatea de predare şi activitatea de învăţare. Aici cele două 
activităţi, cu tot ceea ce implică ele (obiective, principii, mijloace etc.) sunt corelate şi puse de acord 
printr-o conlucrare permanentă dintre ele. În funcţie de modul în care se realizează această conlucrare pot 
fi delimitate diferite forme de organizare, constituite istoric şi diversificate în şcoala contemporană. 

Forma de organizare nu este ceva exterior conţinutului, care s-ar supraadăuga acestuia, 
ordonându-l într-un anume fel pentru a putea fi asimilat de către cei care învaţă. Din perspectivă 
pedagogică, forma de organizare realizează o sudură specifică între toate componentele sale. În activitatea 
practică, forma de organizare le reunifică într-un tot şi le imprimă o finalitate educativă concretă. Aşa că 
randamentul procesului de învăţământ depinde nu numai de calitatea şi contribuţia diverselor sale 
componente, ci şi de modul în care interacţionează şi se derulează ele într-un cadru organizatoric dat. A 
adopta o formă de organizare înseamnă a crea condiţii integrării într-un tot coerent a acestor componente. 

Funcţia fundamentală a acestui cadru organizatoric este de a imprima un sens unic activităţii 
profesorului şi elevilor, oferindu-le acestora din urmă posibilităţi de a-şi exprima întreaga personalitate 
prin solicitări multiple şi diversificate. Coordonata de bază în jurul căreia se concentrează toate 
componentele pe care le incumbă forma de organizare este relaţia profesor-elev. Ea imprimă acea 
coloratură specifică fiecărei forme de organizare. 

În funcţie de particularităţile pe care le îmbracă această relaţie, determinate, pe de o parte, de 
numărul elevilor şi modalităţile de colaborare dintre ei, iar pe de altă parte de atribuţiile cu care sunt 
învestite activitatea de predare a profesorului şi cea de învăţare a elevilor, s-au constituit forme diferite de 
organizare. 

Ca formă de organizare a procesului de învăţământ, lecţia este constituită dintr-o succesiune de 
etape sau secvenţe ce se desfăşoară într-o unitate de timp, în care se asigură o coordonare între activitatea 
de predare şi cea de învăţare, în vederea realizării finalităţilor procesului de învăţământ. 

Succesiunea etapelor pe care le incumbă oferă profesorului posibilitatea de a ordona şi organiza 
conţinutul informaţional în unităţi mai mici pentru a putea fi asimilate de către elevi, de a folosi o 
tehnologie şi strategie corespunzătoare în vederea desfăşurării optime a activităţii de învăţare, toate 
vizând în cele din urmă realizarea obiectivelor instructiv-educative. 

Ca „entitate de instruire” sau „microsistem”, lecţia condensează într-un tot unitar elemente şi 
variabile predării şi învăţării, conţinutul informaţional, obiective operaţionale, strategii şi mijloace 
didactice, particularităţile psihice ale elevilor, organizarea psihosociologică a colectivului, personalitatea 
profesorului etc., toate fiind subordonate logicii acţiunii educaţionale. 
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Alte forme de organizare a procesului de învăţământ 
 
Excursiile şi vizitele didactice 
Sunt forme organizate în natură sau la diferite instituţii culturale sau agenţi economici în vederea 

realizării unor obiective instructiv-educative legate de anumite teme prevăzute în programele de 
învăţământ. Ele oferă elevilor prilejul de a efectua observaţii asupra obiectelor şi fenomenelor aşa cum se 
prezintă ele în stare naturală, asupra procesului de producţie în desfăşurarea sa, asupra operelor de artă 
originale, asupra unor momente legate de trecutul nostru istoric, de viaţa şi activitatea unor personalităţi 
de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, asupra relaţiilor dintre oameni şi a rezultatelor 
concrete ale muncii lor. Ele au menirea de a stimula activitatea de învăţare, de a întregi şi desăvârşi ceea 
ce elevii au acumulat în cadrul lecţiilor. Conţinutul lor diferă în funcţie de obiectul de învăţământ. 

Apelând la acelaşi criteriu folosit pentru clasificarea tipurilor de lecţii – sarcina didactică 
fundamentală – putem delimita următoarele tipuri de excursii şi vizite: 

Excursii şi vizite introductive. Se organizează înaintea predării unui capitol sau a unei teme cu 
scopul de a-i pregăti pe elevi pentru înţelegerea şi asimilarea cunoştinţelor ce se vor preda. Ei vor fi 
orientaţi astfel să urmărească diferite aspecte concrete, să culeagă informaţii, să colecţioneze material 
didactic etc. Rezultatele acestei activităţi vor fi valorificate apoi în cadrul lecţiilor. 

Excursii şi vizite organizate în vederea comunicării de cunoştinţe noi. Deplasându-se cu elevii 
în natură sau la diferite instituţii şi agenţi economici, profesorul urmăreşte să transmită cunoştinţele 
prevăzute în programa şcolară. 

Excursii şi vizite finale (de consolidare şi fixare). Se organizează după încheierea predării unui 
capitol sau a unei teme, scopul fundamental urmărit fiind acela de concretizare a cunoştinţelor predate, de 
sistematizare şi fixare a lor. 

În cadrul celor trei tipuri fundamentale putem distinge o mulţime de variante în funcţie de 
conţinutul lor, locul unde se desfăşoară, succesiunea internă a momentelor pe care le parcurge, strategiile 
didactice folosite etc. 

 
Lucrările practice 
Sunt forme adecvate pregătirii tehnico-productive a elevilor şi implicit realizării sarcinilor şi 

obiectivelor educaţiei profesionale. Ele se organizează în locuri speciale sub îndrumarea profesorilor sau 
maiştrilor instructori. Aici elevii efectuează diverse operaţii care conduc, în cele din urmă, la obţinerea 
unor produse. 

 
Activităţile extradidactice 
Vom include aici toate acele activităţi care se desfăşoară sub îndrumarea profesorului, dar nu 

sunt prevăzute în documentele şcolare (plan de învăţământ şi programă). Ele au un rol complementar faţă 
de activităţile didactice, urmărind lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ, 
valorificarea şi dezvoltarea intereselor şi aptitudinilor elevilor, organizarea judicioasă şi atractivă a 
timpului liber al elevilor. 

Ca activităţi complementare ele prezintă unele particularităţi ce se referă la participarea elevilor, 
la conţinutul şi durata lor, la formele de organizare şi metodele folosite, la evaluarea rezultatelor. 
Participarea elevilor este facultativă, profesorul poate interveni, însă, prin dirijare sugestivă pentru 
antrenarea elevilor la unele din aceste activităţi. Conţinutul se fixează în funcţie de dorinţele şi 
preferinţele elevilor, de condiţiile şi posibilităţile de realizare. Formele de organizare sunt mult mai 
elastice, ingenioase şi cu caracter recreativ. Se oferă în acest fel câmp deschis manifestării spiritului de 
iniţiativă din partea elevilor. Pentru evaluarea rezultatelor se folosesc alte modalităţi decât în cadrul 
lecţiei. Ceea ce predomină este forma aprobării prin laudă, participările la expoziţii, popularizare şi 
evidenţiere etc. Ne vom opri asupra celor mai reprezentative activităţi extradidactice. 

 
Cercurile de elevi 
Se organizează în vederea aprofundării pregătirii elevilor într-un anumit domeniu, al dezvoltării 

aptitudinilor şi exprimării creativităţii. Profilul lor diferă în funcţie de natura obiectelor de învăţământ, de 
aptitudinile şi interesele elevilor, de tipul şcolii, de condiţiile geografice în care funcţionează şcoala. Ele 
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se constituie la nivelul clasei sau pe grupe de clase, frecventarea fiind facultativă. Tematica cercului se 
stabileşte de către profesor pe baza consultării membrilor cercului. 

Forma de desfăşurare este şedinţa de lucru. Durata ei diferă de la un cerc la altul. 
O importanţă deosebită prezintă valorificarea rezultatelor. Ea se realizează prin expoziţii, 

participări la concursuri, organizarea de sesiuni de comunicări şi referate, publicarea în revistele şcolare 
sau alte publicaţii, competiţii şi întreceri sportive, recitaluri, serbări etc. 

 
Consultaţiile şi meditaţiile 
Consultaţiile sunt acele forme de organizare în cadrul cărora profesorul lămureşte şi acordă 

îndrumări suplimentare asupra unor probleme ridicate de elevi. Ele se realizează prin discuţii individuale 
sau pe grupe. Aici elevii sunt cei care declanşează activitatea prin întrebări, nelămuririle şi îndoielile pe 
care le au în legătură cu cele transmise în cadrul lecţiei. Se organizează ori de câte ori este nevoie, fie din 
iniţiativa profesorului, fie din iniţiativa elevilor. 

Meditaţiile se organizează în vederea sprijinirii elevilor care întâmpină greutăţi în activitatea de 
învăţare. Ele se desfăşoară din iniţiativa profesorului, care selectează elevii şi stabileşte modalităţile 
concrete de ajutor. Meditaţiile pot fi individuale sau pe grupe de elevi. Scopul lor este, deci, de a recupera 
rămânerile în urmă, prin completarea şi întregirea cunoştinţelor elevilor şi a unor capacităţi operaţionale 
indispensabile învăţării ulterioare. 

 
Mijloacele de învăţământ 
 
Tehnologia didactică se referă la procesul de învăţământ în desfăşurarea sa, urmărind asigurarea 

unei interacţiuni optime între diversele sale componente şi asigurarea unei eficiente cât mai ridicate. 
Ca orice altă activitate umană, procesul de învăţământ are o finalitate concretă, urmărind 

obţinerea unui rezultat pe linia formării personalităţii umane. Tehnologia didactică indică şi oferă 
modalităţi concrete de acţiune pentru a ajunge la acest rezultat. 

În sensul cel mai larg prin mijloace de învăţământ înţelegem totalitatea materialelor, 
dispozitivelor şi aparatelor cu ajutorul cărora se realizează transmiterea şi asimilarea informaţiei 
didactice, înregistrarea şi evaluarea rezultatelor obţinute.  

Mijloacele de învăţământ sunt instrumente auxiliare care facilitează transmiterea informaţiei ca 
act al predării, sprijinind şi stimulând în acelaşi timp activitatea de învăţare. Ele nu se substituie activităţii 
de predare, ci doar amplifică şi diversifică funcţiile acesteia printr-o mai bună ordonare şi valorificare a 
informaţiei transmise. Programul elaborat în cadrul instruirii constituie un mijloc de învăţământ, fiind 
astfel un instrument auxiliar care realizează ordonarea informaţiei, urmând ca transmiterea şi asimilarea ei 
să se facă sub conducerea şi îndrumarea profesorului. Oricât s-ar perfecţiona aceste mijloace, ele nu vor 
putea înlocui activitatea profesorului, ci doar îl vor ajuta pentru a-şi îndeplini mai bine sarcinile ce-i revin. 
Nu putem spune nici că-i vor uşura munca, deoarece răspunderile şi preocupările sale se amplifică. 

Ca instrument de lucru, mijloacele de învăţământ sunt un produs al dezvoltării ştiinţei şi tehnicii. 
Descoperirile din aceste domenii au avut repercusiuni nemijlocite asupra perfecţionării şi extinderii gamei 
acestor mijloace. Este suficient să ne gândim ce a însemnat pentru procesul de învăţământ descoperirea 
tiparului sau ce înseamnă aparatura electronică, rezultat al descoperirilor ştiinţifice din acest domeniu. 
Analizând această interdependenţă dintre dezvoltarea ştiinţifico-tehnică şi perfecţionarea mijloacelor de 
învăţământ, pedagogul american Wilbur Schramm consideră că în evoluţia acestei corelaţii s-ar putea 
distinge patru generaţii succesive. În prima generaţie sunt incluse asemenea mijloace cum ar fi: obiecte 
naturale, manuscrise, tablouri etc. Cea de a doua generaţie include toate mijloacele de învăţământ legate 
de descoperirea tiparului (manuale, cărţi, texte tipărite etc.). A treia generaţie cuprinde toate mijloacele 
care oferă imaginea vizuală şi auditivă a obiectelor şi fenomenelor realităţii (înregistrări pe discuri, banda 
magnetică, radio, televiziunea, filmul etc.). Şi, în sfârşit, mijloacele de învăţământ din a patra generaţie 
asigură stabilirea unei legături între om şi maşină în procesul de învăţare (maşinile de instruire, de 
verificare, laboratoarele lingvistice etc.). 

Fiind instrumente auxiliare şi produse ale tehnicii înseamnă că integrarea lor în procesul de 
învăţământ trebuie să răspundă unei finalităţi pedagogice. Numai în acest fel un obiect material sau un 
dispozitiv tehnic devine mijloc de învăţământ. Utilizarea judicioasă a mijloacelor de învăţământ 
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înseamnă, în primul rând, a se folosi astfel încât să contribuie la realizarea obiectivelor urmărite. Se 
impune astfel ca înainte de a le introduce să reflectăm asupra finalităţii lor pedagogice imediate şi de 
perspectivă, privitoare la efectele învăţării, antrenarea elevului în activitatea de învăţare etc. 

Discuţiile contradictorii din literatura de specialitate în legătură cu această problemă îşi au 
originea în nesocotirea obiectivelor pedagogice ce ar putea fi atinse prin folosirea mijloacelor de 
învăţământ sau în absolutizarea valenţelor lor pedagogice. Este necesară mai întâi o delimitare cât mai 
clară a obiectivelor pe care le urmărim în diverse situaţii, pentru ca, pe această bază, să alegem mijloacele 
necesare în vederea atingerii acestor obiective. Aşadar, a imprima o finalitate pedagogică mijloacelor de 
învăţământ înseamnă a le adapta sarcinilor concrete pe care le urmărim într-o situaţie oarecare. Adaptarea 
riguroasă a mijloacelor la sarcinile pe care le avem în vedere constituie o condiţie indispensabilă a 
eficienţei lor. 

Posibilităţile virtuale intrinseci ale fiecărui mijloc de învăţământ, unanim recunoscute, pot fi 
valorificate numai prin adecvarea lor la obiectivele urmărite. Cunoaşterea tot mai profundă a 
mecanismelor învăţării umane reprezintă cadrul de referinţă pentru perfecţionarea tehnologiei didactice, 
pentru diversificarea mijloacelor de învăţământ. Nu întâmplător, în prezent, asistăm la un proces general 
de reconsiderare a mijloacelor de învăţământ în conformitate cu cerinţele didacticii contemporane şi ale 
cuceririlor psihologiei învăţării. Exagerarea sau contestarea rolului lor este consecinţa unei viziuni 
simpliste conform căreia finalitatea lor pedagogică ar fi independentă de contextul în care sunt folosite, 
obiectivele predării şi învăţării fiind privite în mod izolat. Noua viziune asupra mijloacelor de învăţământ 
presupune integrarea lor în contextul tehnologiei didactice urmărind, totodată, o gamă mai largă de 
obiective, concomitent cu amplificarea aportului celorlalte componente ale tehnologiei la înfăptuirea 
obiectivelor pe care le împlineşte procesul de învăţământ în ansamblul său. În virtutea acestei viziuni 
sistemice profesorul nu se poate mulţumi cu simpla cunoaştere a efectelor mijloacelor folosite, fără a 
evalua aceste efecte prin prisma contribuţiei celorlalte componente ale tehnologiei didactice (metode, 
forme, relaţii etc.). Acelaşi mijloc poate avea consecinţe diferite dacă este folosit ca auxiliar al unor 
metode şi forme diferite de organizare sau în contextul unor relaţii autoritare sau democratice dintre 
profesor şi elevi. 

 
Calculatorul în lumea educaţiei 
 
Prin destinaţia şi funcţiile pe care le poate realiza, calculatorul constituie un mijloc distinct de 

învăţământ. Apariţia lui în lumea educaţiei a impus o nouă viziune pedagogică, cea exprimată cu ajutorul 
sintagmei „informatizarea învăţământului”. 

Această sintagmă include două laturi fundamentale: 
– introducerea cursurilor de informatică în şcoală. Este vorba de pregătirea şi instruirea 

elevilor în vederea utilizării calculatorului. Într-o societate informatizată calculatorul va fi utilizat pe scară 
tot mai largă. Profesiunile viitorului vor face apel tot mai frecvent la această creaţie a ştiinţei şi tehnicii 
contemporane. Familiarizarea copiilor şi elevilor de la cea mai fragedă vârstă cu tehnicile de manipulare 
şi utilizare a calculatorului devine o practică curentă. 

– a doua latură, care ne interesează aici, se referă la utilizarea calculatorului, ca mijloc de 
învăţământ, în procesul didactic, în actul de predare-învăţare. În acest sens calculatorul capătă o 
destinaţie pedagogică; introducerea lui afectează, deopotrivă, activitatea de predare a profesorului şi 
activitatea de învăţare a elevilor. Problematica pedagogică legată de această latură este cuprinsă în 
formule de felul acesta: instrucţia asistată de calculator sau învăţarea asistată de calculator. Cele două 
aspecte, instrucţia şi învăţarea, sunt de fapt corelative, prima îl vizează cu precădere pe profesor, cea de a 
doua, pe elev. 

Într-o exprimare condensată am putea spune că instruirea asistată de calculator este acea 
modalitate în cadrul căreia interacţiunea dintre activitatea de predare şi cea de învăţare, dintre profesor şi 
elevi, este mijlocită de prezenţa calculatorului, considerat ca auxiliar tehnic, destinat să amplifice şi să 
optimizeze funcţiile predării, să funcţioneze receptarea şi prelucrarea informaţiilor didactice de către 
elevi. 

În esenţă, calculatorul impune o strategie de interacţiune informaţională dintre profesor şi elevi. 
Şi în strategia clasică prezenţa informaţiei este indispensabilă. Prelucrarea şi stocarea informaţiei se face 
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în programe speciale. În ultimii ani s-a elaborat un număr mare de aplicaţii didactice, destinate să 
mijlocească relaţia predare-învăţare, grupate în funcţie de funcţia lor didactică (de documentare, 
demonstrative, de simulare, de cercetare, de evaluare, de exersare, de fixare, jocuri logice etc.). 

„Valenţele pedagogice ale calculatorului sunt date, pe de o parte, de calitatea acestor aplicaţii, iar 
pe de altă parte, de iscusinţa integrării lui în procesul instruirii, în derularea secvenţială a lecţiei”. 

Asemănător celorlalte mijloace de învăţământ, calculatorul rămâne şi el un auxiliar şi mediator 
în cadrul relaţiei predare-învăţare. Superioritatea lui consta însă în virtuţile pe care le are în prelucrarea şi 
prezentarea informaţiei, în posibilităţile sale de stimulare a activităţii de învăţare a elevilor. „Calculatorul 
este, după expresia lui G. Mialarett, o maşină extraordinară ce face lucruri pe care omul nu le poate face; 
şi invers, ea nu face ceea ce omul poate face”. 

Referitor la integrarea calculatorului în procesul didactic trebuie să menţionăm că, de fapt, este 
vorba de modul în care informaţiile şi sarcinile de lucru, cuprinse în soft, se articulează cu celelalte 
secvenţe ale instruirii şi răspund unor obiective urmărite de profesor. Mânuirea propriu-zisă a 
calculatorului se poate face fie de către profesor, fie de către elevi, în funcţie de conţinutul sarcinii de 
învăţare şi de specificul situaţiei în care se realizează învăţarea. 

Calculatorul oferă şi avantajul că la el pot fi conectate şi alte mijloace tehnice audiovizuale, 
conferindu-le acestora valenţe suplimentare. 

Informatizarea tot mai multor domenii ale activităţii umane impune cu necesitate informatizarea 
procesului didactic de la cea mai fragedă vârstă. Ea trebuie să înceapă din grădiniţă pentru a fi amplificată 
în stadiile următoare. În acest fel şcoala se adaptează cerinţelor şi imperativelor dezvoltării sociale. 

 
Integrarea mijloacelor de învăţământ în procesul didactic 
 
Considerând mijloacele de învăţământ ca instrumente auxiliare în procesul de predare-învăţare se 

ridică problema condiţiilor şi modalităţilor utilizării şi integrării lor în acest proces. Valoarea pedagogică 
a acestor mijloace rezultă din implicaţiile pe care le au asupra transmiterii şi asimilării mesajelor 
educaţionale. Criteriul de apreciere a acestei valori nu poate fi decât acela al efectului pe care îl au asupra 
randamentului şcolar, concretizat în realizarea obiectivelor pedagogice. Nu se poate vorbi astfel de o 
utilizare universală a acestor mijloace. De fiecare dată este indispensabil să le adaptăm şi să le integrăm 
într-o situaţie concretă de învăţare. Aceasta presupune să răspundă unor particularităţi intrinseci ale 
informaţiilor transmise şi să fie în concordanţă cu condiţiile psihologice interne ale învăţării. Simpla 
stocare de imagini, pe care cele mai multe din aceste mijloace le asigură nu epuizează evantaiul de 
obiective urmărite în procesul de învăţământ. Din perspectiva învăţării, utilizarea acestor mijloace se 
justifică numai în măsura în care funcţia lor ilustrativ-demonstrativă se întregeşte cu cea operativă, 
concretizată în stimularea capacităţilor cognitiv-creative. Altfel apare riscul alunecării pe panta unui 
„verbalism al imaginii” (J. Piaget), când se produce substituirea operativului cu ilustrativul, activitatea 
intelectuală restrângându-se la simple asociaţii între imagini. 

Fără îndoială, utilizarea acestor mijloace este indispensabilă. Prin funcţia lor ilustrativ-
demonstrativă oferă elevilor posibilitatea de a observa nemijlocit anumite fenomene, de a acumula un 
volum de informaţii necesare elaborării unor generalizări. Toate acestea depind de modul în care sunt 
integrate şi adaptate unei situaţii concrete de învăţare. 

Referitor la modalităţile pedagogico-metodice de integrare a acestor mijloace în procesul 
didactic se pot delimita trei direcţii principale: 

1. Utilizarea mijloacelor de învăţământ în cadrul activităţii frontale cu elevii. În asemenea 
situaţii ele sunt manevrate de către profesor. Elevii recepţionează mesajele ce li se transmit cu ajutorul lor 
şi operează apoi cu ele în funcţie de scopurile urmărite de către profesor. Cu ajutorul lor profesorul oferă 
un cuantum de informaţii drept punct de plecare pentru înţelegerea unor cunoştinţe abstracte, îi poate 
„sensibiliza” pe elevi prin declanşarea interesului şi curiozităţii sau poate contribui la „întărirea” celor 
transmise verbal prin confirmarea lor cu ajutorul imaginii. 

2. Utilizarea mijloacelor de învăţământ în cadrul activităţii pe grupe. În această situaţie 
fiecare grupă poate utiliza un alt mijloc de învăţământ sau toate grupele să apeleze la aceleaşi mijloace. 
Manevrarea lor se face de către membrii grupei, după un instructaj prealabil şi sub îndrumarea 
profesorului. 
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3. Utilizarea mijloacelor de învăţământ în cadrul activităţilor individuale. În asemenea 
situaţii fiecare elev are posibilitatea să folosească mijlocul de învăţământ în concordanţă cu instructajul 
efectuat de către profesor. 

Adoptarea uneia sau alteia din aceste modalităţi depinde de obiectivele urmărite în lecţia 
respectivă, de strategiile folosite şi de posibilităţile tehnico-materiale de care dispunem. Indiferent, însă, 
despre ce modalitate este vorba profesorul urmează să analizeze întregul context psihologic şi apoi să 
decidă asupra oportunităţii folosirii acestor mijloace. Dacă fiecare mijloc dispune de posibilităţi specifice, 
utilizarea lui diferă şi în funcţie de obiectivele urmărite şi de momentul introducerii lui în desfăşurarea 
lecţiei. 

Cercetările întreprinse în această direcţie au scos în evidenţă avantajele şi dezavantajele utilizării 
lor. Unele au amplificat, în mod nejustificat, virtuţile acestor mijloace, în timp ce altele au insistat asupra 
pericolelor pe care le incumbă folosirea lor abuzivă. Un lucru este cert, acela că învăţământul 
contemporan nu se poate dispensa de aceste mijloace, ele furnizând elevilor reprezentări sau imagini ale 
obiectelor şi fenomenelor, necesare gândirii pentru elaborarea generalizărilor. Întrucât gândirea presupune 
concomitent imagini şi operaţii se impune ca procesul de învăţământ să asigure un echilibru între ele. 
Folosirea exagerată şi incorectă din punct de vedere pedagogic a acestor mijloace poate duce, după cum 
am arătat, la un „verbalism al imaginii”, prin aceasta destrămându-se echilibrul dintre cele două laturi ale 
gândirii. Totul depinde de modul în care sunt integrate în ansamblul celorlalte componente ale tehnologiei 
didactice. Abuzul de imagine este tot atât de dăunător ca şi abuzul de cuvinte sau, exprimându-ne în alţi 
termeni, un învăţământ suprasaturat de imagini este tot atât de ineficient ca şi un învăţământ predominant 
verbal. 

 
Modernizarea învăţământului 
 
Modernizarea învăţământului include atât sistemul de învăţământ, precum şi procesul de 

învăţământ. Numai înglobându-le într-un tot unitar vom putea circumscrie sensul real al modernizării. 
Aceasta deoarece sistemul oferă cadru instituţional al desfăşurării procesului de învăţământ, iar acesta, la 
rândul său, urmează să asigure condiţiile necesare în vederea materializării obiectivelor acţiunii 
educaţionale. Observăm că orice modificare sau intervenţie asupra sistemului se va repercuta asupra 
procesului de învăţământ şi, invers, perfecţionarea acestuia va avea consecinţe asupra fluxurilor de ieşire 
ale sistemului, respectiv ale calităţii pregătirii forţei muncă. O delimitare cât de cât aproximativă a 
modernizării nu este posibilă decât în măsura în care ea se bazează pe această interdependenţă dintre 
sistem şi proces. Reunite într-un tot sub genericul de învăţământ, urmează să fie apoi raportate la 
contextul social, cu cerinţele şi exigenţele sale în continuă creştere, iar pe de altă parte teren de acţiune şi 
confruntare pentru „produsele” lor. Modernizarea învăţământului se plasează, deci, la intersecţia dintre 
comanda socială şi integrarea în viaţa activă a ceea ce el produce sub forma forţei de muncă. 

Modernizarea este un proces logic, constituit dintr-o suită de acţiuni ce vizează realizarea unei 
concordanţe a învăţământului cu cerinţele societăţii în general, cu transformările fundamentale care au loc 
în viaţa socială, în economie, în ştiinţă şi tehnologie, în cultură, în mod special. Modernizarea urmăreşte, 
deci, reducerea acelui decalaj care există între educaţie şi dezvoltarea societăţii. Desigur că restrângerea 
acestui decalaj nu poate fi pusă numai pe seama modernizării, el este dependent şi de alţi factori, de 
natură socială şi politică. Acţiunii de modernizare îi revine, totuşi sarcina, de a depista mijloacele 
pedagogice indispensabile perfecţionării educaţiei şi a transformării ei într-o forţă motrice a dezvoltării 
societăţii. 

Privită în acest fel, modernizarea nu pot fi considerată ca un atribut propriu numai 
învăţământului contemporan. Această punere de acord, această adaptare a învăţământului la cerinţele şi 
coordonatele progresului social a constituit o preocupare continuă a reprezentanţilor şcolii şi gândirii 
pedagogice progresiste, deoarece întotdeauna între educaţie şi dezvoltarea socială a existat un oarecare 
decalaj, de o extindere şi de o intensitate mai mare sau mai mică. Deosebirile s-au manifestat, însă pe linia 
sarcinilor cu care era confruntată modernizarea, a mijloacelor propuse pentru rezolvarea lor şi a 
condiţiilor oferite pentru transpunerea în practică a dezideratelor modernizării. Învăţământul a fost astfel 
supus continuu unor transformări, perfecţionări sau inovări, într-un cuvânt supus modernizării. 



 
 

- 73 -

Conţinutul actual al modernizării este radical deosebit de variantele sale istorice, pentru faptul că 
modernizarea a devenit o cerinţă socială stringentă şi o condiţie indispensabilă pentru progresul 
învăţământului în ansamblul său şi nu numai asupra unor laturi ale lui. Modernizarea a devenit în zilele 
noastre o latură a politicii statului în domeniul învăţământului, o preocupare fundamentală a organelor 
centrale de decizie, o problemă ce concentrează eforturile diverselor categorii de specialişti: pedagogi, 
economişti, sociologi, psihologi, filosofi etc. Învăţământul şi modernizarea se contopesc într-un tot unitar, 
astfel încât numai un învăţământ modernizat poate deveni un factor important al accelerării ritmului 
progresului social. 

Finalitatea modernizării, adaptarea învăţământului la cerinţele societăţii, nu epuizează şi nu poate 
explica mecanismele sale interne, articulaţiile şi resorturile psihopedagogice care, în cele din urmă, stau la 
baza acestei finalităţi. 

 
Factorii determinanţi ai modernizării 
 
Vom distinge de la început două categorii de factori: factori externi şi factori interni. Cei externi 

se referă la condiţiile sociale prezente şi de perspectivă care, având un rol presant, impun anumite 
modificări şi restructurări învăţământului în ansamblul său. Întrucât toţi aceşti factori se află, la rândul lor, 
într-o strânsă interdependenţă, am putea apela la o paradigmă integratoare care să ne ajute în 
demonstraţie. Cea mai potrivită ar fi cea de „logică socială”. Una din manifestările concrete ale acesteia 
este intensificarea şi accelerarea ritmului de schimbare şi evoluţie nu numai a diverselor sale componente, 
ci şi a societăţii luată cu un tot. „Ceea ce ni se pare cel mai important între toate aceste aspecte ale lumii 
moderne e, fără îndoială, acceleraţia ei” (G. Berger). Prefacerile se materializează într-un ritm fără 
precedent, afectând toate domeniile activităţii umane. Se vorbeşte, în acest sens, de intensificarea ritmului 
de acumulare a informaţiei ştiinţifice, de o explozie informaţională, de o creştere demografică, de o nouă 
eră industrială, caracterizată prin cibernetizare şi robotizare etc. Toate aceste fenomene îşi vor pune 
amprenta asupra învăţământului. Revoluţia ştiinţifică, componentă a logicii sociale declanşează creşterea 
continuă a informaţiei stocate, învăţământul urmează să selecteze şi prelucreze această informaţie. Prin 
cele două operaţii de selectare şi prelucrare se exprimă, de fapt, relaţia dintre acest fenomen social şi 
perfecţionarea învăţământului. Selecţia cumulativă va trebui să cedeze tot mai mult locul selecţiei 
interogative. Aceasta cu atât mai mult cu cât intensificarea ritmului de acumulare a informaţiei ştiinţifice 
este însoţit de un fenomen inerent – „uzura accelerată a cunoştinţelor”. Descoperirea şi aplicarea unor 
soluţii care să contrabalanseze efectele negative ale acestui fenomen nu înseamnă altceva decât a 
moderniza învăţământul. 

Să trecem acum la cea de a doua categorie de factori, cei interni. Vom include aici toţi acei 
factori ce se constituie în procesul dialectic de dezvoltare a învăţământului însuşi, prin acumularea şi 
generalizarea unor elemente pozitive a căror utilitate a fost demonstrată în practica instructiv-educativă, 
prin preluarea şi adaptarea la condiţiile concrete a diferitelor principii generale de organizare şi 
desfăşurare a învăţământului, prin extinderea rezultatelor obţinute în urma unor cercetări şi experimentări 
întreprinse la scară naţională. Se ridică în acest context problema relaţiei dintre tradiţie şi modernizare. 
Între tradiţie şi inovaţie (modernizare) trebuie să existe un echilibru dinamic, ele fiind, în cele din urmă, 
două momente ale unui proces unic – dezvoltarea neîntreruptă a învăţământului. Vizând experienţa 
pozitivă, tradiţia constituie o bază reală pentru înfăptuirea unor inovaţii; acestea nu se implantează 
niciodată pe un loc gol, în timp ce modernizarea este chemată să valorifice toate aceste elemente pozitive 
şi să impună totodată principii, modalităţi şi tehnici noi de organizare şi desfăşurare a învăţământului. 
Aceşti factori ar putea fi exprimaţi cu ajutorul unei alte paradigme şi anume „logica învăţământului”. Ea 
se referă, deci, la o anume înlănţuire dintre elementele interne pe care le include învăţământul. Din cauza 
acestei înlănţuiri orice intervenţie asupra unei componente se va răsfrânge şi asupra celorlalte, iar în cele 
din urmă asupra traiectoriei generale pe care se va înscrie învăţământul în ansamblul său. Fenomenele pe 
care le incumbă logica învăţământului se caracterizează prin aceea că au o semnificaţie psihopedagogică. 

Între cele două categorii de factori există o strânsă interdependenţă. Numai în măsura în care 
factorii proprii logicii sociale se vor răsfrânge şi vor fi asimilaţi de factorii specifici logicii 
învăţământului, ei îşi vor pune amprenta asupra modernizării învăţământului. Aceasta înseamnă că 
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optimizarea relaţiei dintre logica socială şi logica învăţământului reprezintă forţa motrice a dezvoltării şi 
perfecţionării sale. 

 
Direcţiile principale ale modernizării învăţământului 
 
Modernizarea învăţământului vizează toate componentele sale. Aceasta nu înseamnă că ea s-ar 

reduce, în cele din urmă, la o sumă de modificări şi transformări ce se produc în cadrul multiplelor sale 
componente. Afirmând că modernizarea se extinde asupra învăţământului – în ansamblul său – înseamnă 
a recunoaşte că orice schimbare ce se produce la nivelul unei componente va avea repercusiuni asupra 
tuturor celorlalte datorită caracterului sistemic al învăţământului despre care am vorbit la momentul 
potrivit. 

De aceea orice intervenţie în direcţia modernizării nu se poate limita doar la ceea ce se întâmplă 
la nivelul unei laturi sau în interiorul unei componente fără a avea în vedere şi eventualele consecinţe 
asupra celorlalte laturi sau componente ale sistemului. Subaprecierea acestui fapt conduce la formarea 
unei concepţii greşite asupra modernizării şi implicit la denaturarea efectelor sale. Pe această linie se 
înscrie tendinţa de a restrânge sfera modernizării învăţământului la unele aspecte izolate sau particulare 
ale acestuia. Se produce în acest fel o substituire a întregului prin părţile sale constitutive, neglijându-i-se 
interdependenţa dintre ele. 

Prin prisma acestei viziuni sistematice modernizarea se referă nu numai la diverse aspecte sau 
laturi ale învăţământului, ci şi la relaţiile dintre ele. Urmează ca în activitatea lor factorii de decizie şi 
cadrele didactice să adopte această concepţie şi să considere că orice intervenţie pe linia modernizării nu 
se poate limita doar la un aspect concret fără a întrezări eventualele repercusiuni şi asupra celorlalte 
subunităţi ale ansamblului. Numai având certitudinea că ele au un sens pozitiv putem considera că 
intervenţia se justifică din punct de vedere pedagogic. 

 
Modernizarea organizării instituţionale a învăţământului 
 
Din punct de vedere instituţional modernizarea se concretizează în asigurarea unui cadru 

corespunzător pentru ca toţi membrii societăţii să-şi poată valorifica la maximum posibilităţile şi 
capacităţile de care dispun. Aceasta înseamnă accentuarea caracterului deschis al sistemului instituţional, 
înlăturarea oricăror bariere în calea circulaţiei valorilor, pe verticală (de la un grad inferior la unul 
superior) şi pe orizontală (de la un tip de şcoală la altul). „Un sistem educativ global şi deschis uşurează 
mobilitatea orizontală şi verticală a celor ce învaţă şi multiplică şi posibilităţile de opţiune” (E. Faure). 

Toate acestea depind într-o mare măsură de modul în care este organizat învăţământul 
obligatoriu. Cuprinzând pe toţi copiii şi oferind o pregătire unitară ei asigură în acelaşi timp condiţiile 
necesare continuării în treptele următoare. Cu cât acest grad de învăţământ este mai bine organizat, cu atât 
posibilităţile de valorificare ulterioară a potenţialului uman se amplifică. 

Tot aici putem menţiona tendinţa de diversificare instituţională a învăţământului post-obligatoriu 
(liceal, profesional, superior), fapt ce oferă posibilităţi nelimitate de valorificare a potenţialului uman. 

 
Modernizarea conţinutului procesului de învăţământ 
 
Se referă la restructurările ce se impun în ceea ce priveşte cantitatea şi calitatea informaţiei 

selectate şi incluse în documentele şcolare (planuri, programe şi manuale). 
Ideea călăuzitoare este aceea ca învăţământul să reflecte cele mai noi cuceriri ale ştiinţei şi 

tehnicii. Se recunoaşte faptul că în cercetarea ştiinţifică viziunea interdisciplinară se impune tot mai mult 
în defavoarea celei pozitiviste. Potrivit acesteia din urmă, totul trebuie observat şi descris cât mai detaliat, 
fapt ce conduce la atomizare exagerată şi implicit la neglijarea interconexiunilor cauzale şi funcţionale. 
Prin contrast, viziunea interdisciplinară presupune depăşirea descriptivului pentru a descoperi structura 
internă care, în fond, explică geneza şi manifestările celor observate şi măsurate. Specificul acestei 
structuri interne, rezultat al unor multiple interdependenţe, este că ea reclamă depăşirea frontierelor dintre 
discipline. Dacă evoluţia ştiinţelor cunoaşte această perspectivă urmează ca procesul de învăţământ să 
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asimileze această viziune interdisciplinară facilitând stabilirea unor relaţii cât mai strânse între obiectele 
de învăţământ. 

Adaptarea învăţământului la noile cuceriri ale ştiinţei impune următoarele restructurări în 
conţinut: 

– introducerea unor discipline şi capitole noi, ca urmare a diversificării şi integrării ştiinţelor, a 
acumulării informaţiei ştiinţifice. Adăugarea presupune cu necesitate restructurarea întregului sistem, 
concepţia integrativă impunându-se în faţa celei cumulative; 

– asigurarea unei logici interne fiecărui obiect de învăţământ, care să fie în concordanţă atât cu 
logica ştiinţei, cât şi cu logica învăţării, respectiv cu anumite criterii pedagogice şi cerinţe de ordin 
psihologic. Este vorba, în acest caz, de tendinţa apropierii logicii didactice de logica ştiinţei; 

– concentrarea şi ierarhizarea cunoştinţelor fiecărui obiect de învăţământ în jurul unei structuri 
noţionale fundamentale, prevenind fenomenul supraîncărcării. 

Conţinutul fiecărui obiect de învăţământ va fi orientat în direcţia evidenţierii interrelaţiilor dintre 
cunoştinţe, atât în interiorul său, cât şi în raport cu celelalte obiecte. Viziunea interdisciplinară impune o 
altă modalitate de selecţie şi organizare a informaţiei. Este vorba de introducerea unor cursuri 
„combinate” care să includă cunoştinţe aparţinătoare mai multor discipline ştiinţifice. 

Toate aceste modalităţi de perfecţionare a conţinutului sunt operante numai în măsura în care se 
justifică şi au o fundamentare psihopedagogică. 

 
Modernizarea tehnologiei si strategiilor didactice 
 
Rolul tehnologiei şi al strategiilor didactice este acela de a crea un context situaţional, astfel încât 

cel care învaţă să fie angajat şi să participe în mod activ la realizarea obiectivelor predării. În acest sens, 
nu putem declara în mod aprioric o metodă sau un mijloc de învăţământ ca având un rol activ sau pasiv. 
Clasificarea metodelor în active şi pasive nu se justifică din punct de vedere psihologic, iar asocierea 
dintre modern şi activ concretizată în afirmaţia că metodele moderne ar fi şi active este forţată şi 
artificială. Aceasta, pe de o parte, pentru faptul că primul termen se referă la un domeniu de natură 
pedagogică, iar celălalt la un domeniu de natură psihologică, iar pe de altă parte, pentru că, puşi în relaţie, 
dependenţa nu rezultă cu necesitate şi nu are un caracter univoc. Ea depinde de condiţiile concrete în care 
este aplicată acea tehnologie (metodă sau mijloc) şi de modul în care este folosită şi dirijată de către 
profesori. Niciun mijloc, oricât de perfecţionat ar fi el, şi nicio metodă oricât de „modernă” ar fi ea, nu au 
o forţă activatoare imanentă, în sine, ele pot, însă, impune şi determina o participare activă din partea 
celui care învaţă. Activizarea rezultă tocmai din aportul constructiv al subiectului la procesul propriei 
formări. Ea presupune, din punct de vedere psihologic, interferenţa celor doi parametri, unul de natură 
cognitiv-intelectuală format din procesele cognitive (senzaţii, percepţii, reprezentări, imaginaţie, 
memorie, gândire, inteligenţă etc., cu toate operaţiile pe care le implică) şi altul de natură stimulativ-
motivaţională, constituit din factori nonintelectuali (trebuinţe, intenţii, stări afective, interese, nivel de 
aspiraţii, atitudini, trăsături caracteriale etc.). Orice metodă sau mijloc de învăţământ îşi aduce, în felul 
său, aportul nu numai la declanşarea componentelor acestor parametri, ci şi la realizarea unui echilibru 
între ei. Folosirea izolată sau unilaterală a unor metode sau mijloace poate duce la dereglarea unui 
echilibru, devenind, prin aceasta, o frână în calea activizării. 

Pe baza acestor considerente putem conchide că modernizarea tehnologiei şi a strategiilor 
didactice constă în crearea unui cadru adecvat care să asigure transformarea celui care învaţă în subiect al 
propriei formări. Activizarea este cu atât mai intensă, cu cât sunt declanşate şi puse în funcţiune 
componentele superioare ale celor doi parametri, concomitent cu menţinerea unui echilibru optim între ei. 
Declanşând componentele precum: imaginaţia creatoare, gândirea, inteligenţa, interesele, atitudinea, 
nivelul de aspiraţie, motivele intrinseci, trăsăturile caracteriale etc., realizăm dezideratele unui învăţământ 
formativ. 

Modernitatea metodei nu este un dat sau o etichetă atribuită în mod artificial, ea are un conţinut 
concret, determinat, pe de o parte, de forţa cu care stimulează efortul constructiv al subiectului, iar pe de 
altă parte, de relaţiile sale cu celelalte metode şi procedee, cu mijloacele folosite într-o situaţie dată. 
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Valorificarea posibilităţilor de activizare pe care le incumbă metodele şi mijloacele de 
învăţământ depinde apoi de arta cu care sunt folosite şi aplicate de către profesor. Cunoscând factorii 
implicaţi într-un context concret, el poate decide asupra tehnologiei didactice celei mai apte să contribuie 
la realizarea activizării. 

 
Modernizarea formelor de organizare a procesului de învăţământ 
 
Modernizarea lecţiei se concretizează în diversificarea variantelor sale structurale. Cu cât vom 

folosi o varietate mai mare de lecţii de acelaşi tip sau tipuri diferite, cu atât randamentul final al lecţiei va 
fi mai ridicat. Structura lecţiei trebuie să se adapteze particularităţilor psihice prin folosirea unor strategii 
adecvate şi a unor mijloace auxiliare care să-i antreneze şi să-i stimuleze pe elevi. Acest lucru presupune 
folosirea intensivă a laboratoarelor şi cabinetelor pe specialităţi. „Tendinţa universală a vremii noastre 
este de a se micşora rolul sălii de clasă şi de a transforma cadrul exterior al predării lecţiilor în cabinete 
sau laboratoare perfect adaptate disciplinelor respective” (M. Maliţa). În aceste condiţii, lecţia are o 
structură mult mai suplă oferind elevilor câmp larg de manifestare a iniţiativei personale, independenţă în 
rezolvarea sarcinilor, posibilităţi de confruntare cu ceilalţi colegi etc. 

Tot pe linia modernizării acestei laturi se înscrie creşterea ponderii celorlalte forme de organizare 
a procesului de învăţământ, concomitent cu o mai bună corelare a lor cu ceea ce se realizează în cadrul 
lecţiei. Este vorba de excursii şi vizite, de cercuri de specialităţi, de consultaţii şi meditaţii, concursuri etc. 

 
Modernizarea relaţiei pedagogice 
 
Ocupându-ne de relaţia profesor-elevi menţionăm că ideea centrală care polarizează opiniile 

specialiştilor în legătură cu această problemă este transformarea ei într-un dialog autentic. A moderniza 
această relaţie înseamnă, deci, a crea condiţii optime pentru ca între cei doi poli să se realizeze un schimb 
reciproc de mesaje, o cooperare. 

Caracteristica acestei cooperări constă în faptul că ea presupune şi include, alături de circuitul 
vertical – profesor-elevi – şi circuitul orizontal – elevi-elevi. Cu cât acesta din urmă funcţionează mai 
intens, respectiv mesajele circulă mai operativ, cu atât sensul formativ al cooperării se intensifică. 
Evident, acest lucru depinde, în primul rând, de profesor, de modul în care el organizează activitatea de 
predare de strategiile folosite şi de activitatea pe care o adoptă faţă de elevi. Modernizarea relaţiei 
pedagogice nu poate fi astfel evaluată în sine izolată de celelalte componente şi îndeosebi de concepţia 
generală a profesorului faţă de activitatea de învăţare. Cele două poziţii extreme, magistrocentristă şi 
pedocentristă, reprezintă o concretizare elocventă în acest sens. 

Concepţia modernă asupra relaţiei pedagogice nu exclude, ci presupune cu necesitate autoritatea 
profesorului. Ea încetează de a fi privită doar ca modalitate de supunere şi ascultare din partea elevilor, 
devenind o notă caracteristică actului pedagogic în ansamblul său. Pe fondul aceleiaşi autorităţi funcţiile 
profesorului se amplifică, el încetează de a fi doar o sursă de informaţii şi un debitor de restricţii şi 
interdicţii, devenind un organizator, îndrumător şi animator, al activităţii elevilor, după cum aceştia 
încetează de a fi doar receptori ai informaţiei transmise şi executanţi ai ordinelor date, devenind 
participanţi activi şi coparticipanţi la propriul proces de formare. Deci, modernizarea relaţiei pedagogice 
presupune lărgirea statusurilor celor doi poli, profesorul şi elevul, cu asemenea atribute care facilitează o 
cooperare reală dintre ei. Sensul inovator al întregii sale activităţi s-ar putea concretiza în crearea unui 
mediu şcolar adaptativ care include o gamă largă de intervenţii şi solicitări în concordanţă cu diferenţele 
individuale dintre elevi. 

 
Modelul clasic şi modelul modern în sistemul de învăţământ 
 
Obiectivele actuale ale unui învăţământ academic modern pot fi sintetizate astfel: să te înveţe sa 

înveţi; să te înveţe să faci; să te înveţe să te integrezi; să te înveţe să ai personalitate. Atingerea acestor 
obiective complexe asigură premisele pregătirii tinerei generaţii pentru economia de piaţă globală şi îi dă 
oricărui absolvent posibilitatea de a avea un răspuns la întrebările: „Ce ştii să faci ?” şi „Cât de bine ştii să 
faci?”. Într-o lume în care instrumentele informatice sunt indispensabile, utilizarea calculatorului a 
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devenit pentru cei mai mulţi condiţia de a se integra pe piaţa muncii. Creşterea gradului de cunoştinţe a 
absolvenţilor, licenţiaţilor şi masteranzilor români din domeniul tehnologiei informaţiei va permite 
acestora o aliniere naturală, din interior, la standardele Uniunii Europene şi integrarea lor în circuitul 
mondial de valori. Contextul educaţional al procesului de învăţământ prevăzut în planurile de învăţământ 
şi informatizarea sistemului educaţional academic reprezintă o preocupare permanentă a cadrelor 
didactice şi studenţilor din universitatea noastră. Pe această cale se obţine o transformare esenţială a 
procesului de „învăţare”, care capătă valenţe noi, în sensul asimilării informaţiei prin dezvoltarea de 
aptitudini. Sunt stimulate astfel latura participativă a partenerilor de dialog şi se apelează la resursele de 
creativitate, lăsând în seama tehnologiei sarcinile de rutină. Pe plan mondial modelele de transmitere a 
cunoştinţelor au evoluat în timp, de la modele de transmitere a conţinutului informaţional clasic („faţă în 
faţă”), la modelul învăţării conţinutului prin focalizare si apoi la învăţământul deschis la distanţă care a 
pus bazele unei adevărate industrii de e-learning. 

Relaţia student profesor evoluează spre un adevărat parteneriat în care accentul se pune pe rolul 
de mentor al profesorului. Acesta îşi va putea realiza menirea de formator de caractere şi va stimula, în 
mod deosebit, curiozitatea ştiinţifică, creativitatea şi entuziasmul specific vârstei. În perioada actuală 
asistăm la: 

– diversificarea informaţiei transmise, atât ca formă cât şi conţinut; 
– creşterea substanţială sub aspect cantitativ a informaţiei transmise; 
– reducerea semnificativă a duratei de utilizare a informaţiei transmise. 
În acest context se impune necesitatea abordării unei noi filozofii educaţionale, structurată pe 

principiul învăţării continue, în care Internetul, ca factor al globalizării, se constituie ca o reflectare 
digitală a societăţii prezente. Principalele modalităţi practice de utilizare a calculatorului în procesul de 
instruire au fost structurate încă de la început pe următoarele direcţii de dezvoltare e-learning în mediul 
academic: 

– instruire (instruire asistată de calculator; conducerea instruirii asistată de calculator); 
– învăţare asistată de calculator (manuale în format digital, teste de autoevaluare şi teste de 

examinare etc.); 
– gestiunea procesului de învăţământ; 
– sisteme de informare – documentare asistate de calculator. 
În domeniul Instruirii Asistate de Calculator se dispune de tehnologii specializate care pun la 

dispoziţie instrumente performante pentru: 
– realizarea manualelor electronice (instrumente ce asigură controlul complet asupra textului, 

graficii, elementelor multimedia, controlerelor etc.); 
– distribuirea şi gestionarea aplicaţiilor de instruire utilizate prin Internet; 
– monitorizarea activităţii cursanţilor aflaţi la distanţă, precum şi un sistem care să gestioneze 

accesul studenţilor la diversele cursuri oferite. 
Pentru a atinge un nivel optim în proiectarea şi realizarea unei activităţi educaţionale, se pune 

accent pe felul cum se desfăşoară aceasta şi implică probleme organizatorice, procedurale şi materiale. 
Astfel apare termenul de „tehnologie didactică”, care acceptă două puncte de vedere; primul se referă la 
ansamblul mijloacelor audio-vizuale ce se utilizează în practica educativă, iar al doilea se referă la 
ansamblul structural al metodelor, mijloacelor de învăţământ, al strategiilor de organizare a predării - 
învăţare, puse în aplicaţie, în strânsă corelare cu obiectivele pedagogice, conţinuturile transmise, formele 
de realizare a instruirii şi modalităţile de evaluare. 

Drumul parcurs pentru atingerea obiectivelor educaţionale constituie metoda didactică. Metoda 
este selectată de cadrul didactic şi este pusă în aplicare în lecţii sau activităţi extraşcolare cu ajutorul 
elevilor şi în beneficiul acestora; presupune, în toate cazurile, o colaborare între profesor şi elev, 
participarea lor la căutarea de soluţii, la distingerea dintre adevăr şi eroare şi care, sub forma unor variante 
şi/sau procedee selecţionate, se foloseşte pentru asimilarea cunoştinţelor, a trăirilor valorice şi a stimulării 
spiritului creativ. 

Când se alege o metodă, se ţine cont de finalităţile educaţiei, de conţinutul procesului de 
instruire, de particularităţile de vârstă şi de cele individuale ale elevilor, de psihosociologia grupurilor 
şcolare, de natura mijloacelor de învăţământ, de experienţa şi competenţa cadrului didactic. 
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Metodologia evoluează în timp, ca răspuns la dinamica schimbărilor ce se desfăşoară în cadrul 
procesului instructiv-educativ. Calitatea unei tehnologii se măsoară în gradul de adaptare a acesteia la 
situaţiile şi exigenţele noi, complexe ale învăţământului contemporan. 

Calitatea metodologică este un aspect ce ţine de oportunitate, dozaj, combinatorică între metode 
sau ipostaze ale metodelor. A spune că o metodă este mai bună ca alta, fără a ţine cont de contextul în 
care metoda respectivă este eficientă, constituie o afirmaţie lipsită de sens. 

O observaţie bună ar fi ceea că încadrarea unei metode într-o anumită clasă nu este definitivă, ci 
relativă. O metodă se defineşte prin predominanţa unor caracteristici la un moment dat, caracteristici ce se 
pot metamorfoza astfel încât metoda să fie satisfăcătoare într-o clasă complementară sau chiar contrară. 
Astfel, o metodă tradiţională poate evolua spre modernitate, în măsura în care secvenţele procedurale care 
compun îngăduie restructurări inedite sau când circumstanţele de aplicare a acelei metode sunt cu totul 
noi. În unele metode moderne surprindem secvenţe destul de tradiţionale sau descoperim că variante ale 
acestei metode erau de mult cunoscute şi aplicate. 

O variantă de clasificare a metodelor educaţionale se poate pronunţa în jurul axei istorice: 
1. metode clasice, tradiţionale (modelul clasic); 
2. metode moderne (modelul modern). 
În şcolile din România se practică într-o proporţie mai mare modelul tradiţional faţă de cel 

modern.  
Fiecare metodă, şi nu ne referim doar la clasificarea în funcţie de axa istorică, nu apar, în stare 

pură, ci sub forma unor variante şi aspecte diferite, încât, în mod difuz, în cadrul unei metode, de exemplu 
cea clasică, se poate naşte treptat tendinţe către modernism. Ele apar şi se concretizează în variante 
metodologice compozite, prin difuziunea permanentă a unor trăsături şi prin articularea a două sau mai 
multe metode. 
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Rezumat 
 
Dinamica educaţională determină profesorul manager să dezvolte noi competenţe: capacitatea de 

a interacţiona, optimizarea modalităţilor de învăţare, crearea unei culturi bazate pe cooperare, conducând 
la utilizarea creativităţii ca resursă durabilă în procesul de predare. A performa înseamnă a şti cum să 
antrenezi inteligenţa şi imaginaţia, a şti cum să capitalizezi interacţiunile, cum să produci idei şi cum să le 
foloseşti ca resursă strategică. Pentru a gestiona această creativitate este necesar ca profesorul manager să 
dezvolte nevoia de creaţie, sa încurajeze procesul de creaţie şi să valorifice optim potenţialul creativ al 
elevilor.   

Actualele reconfigurări socio-economice, instituţionale şi culturale propun noi cadre de referinţă 
şi evidenţiază permanenta accelerare a schimbărilor, accelerare care impune strategii de adaptare bazate 
pe flexibilitate şi deschidere faţă de nou. Nevoia de comunicare, caracteristică individului obligă la un 
schimb şi un partaj permanent, adică la interacţiune. „Interacţiunea este o relaţie fizică sau verbală, 
unidirecţională sau bidirecţională între indivizi, prin care elementele din relaţie se influenţează reciproc”1. 
Interacţiunea trebuie să fie negociată printr-un procedeu - comunicarea (Goodman, 1992). A negocia 
comunicarea înseamnă a deţine competenţă comunicativă. Competenţa, în sensul de a dispune de multiple 
savoirs:  

• savoir – segmentul de pregătire teoretică, cunoştinţele (măiestria de a le declara disciplinar 
sau multidisciplinar);  

• savoir-faire – segmentul operaţional, procedural (măiestrie în iniţierea şi utilizarea anumitor 
demersuri); 

• savoir-être – alegerea şi controlul resurselor, individualizează.  
Competenţa este o noţiune ce se caracterizează prin complexitate şi multidimensionalitate. În 

termeni chomsky-eni, competenţa (lingvistică), sinonimă cu savoir vizavi de sintaxă, înseamnă 
competenţa de a comunica. Competenţa comunicativă reprezintă mai mult decât atât, este o aptitudine 
dobândită sau construită, aptitudinea de a recunoaşte sau manipula materialul lingvistic în circumstanţele 
discursului, aptitudine alcătuită din trei componente: lingvistică (savoirs-uri teoretice legate de limbă), 
situaţională (ritualuri, reguli impuse de context) şi discursivă (strategii discursive, savoir-faire discursiv) 
(Charaudeau, 1983). După Ph. Perrenoud2, competenţa înseamnă multiple savoir-faire de un nivel înalt, 
care exig integrarea multiplelor resurse cognitive în tratarea situaţiilor complexe sau promisiunea de 
performanţă (performanţa ca indicator al competenţei). Competenţa comunicativă, adică aptitudinea de a 
combina, a construi, a mobiliza şi a adapta resursele în funcţie de contextul de desfăşurare a interacţiunii 
comunicaţionale presupune stăpânirea, organizarea, combinarea şi convergenţa celor trei forme de 
comunicare: verbală, paraverbală şi nonverbală şi crearea unei „culturi comunicaţionale” (Bougnoux, 
2001). 

                                                 
1 A. Bogdan-Tucicov et all., Dicţionar de psihologie socială, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981,  

p. 182. 
2 Ph. Perrenoud, „Des savoirs aux compétences: de quoi parle-t-on en parlant de compétences?”, în Pédagogie 

collégiale, vol. 9, nº 1, Québec, 1995, pp. 20-24. 
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Orice competenţă este legată de o anumită practică, se construieşte, evoluează, se modifică şi 
este validată într-un spaţiu. Spaţiul structurează interacţiuni, consolidează, vizibilizează identităţi, 
accentuează sau diminuează conflicte, simbolizează, creează dependenţă, adică este o dimensiune a 
„geografiei noastre personale”. Interacţiunea înseamnă o construcţie în care partenerii comunicaţionali 
dispun de un set de reprezentări specifice (Bange, 1992). Ea comportă o suită de secvenţe, un schimb care 
poate fi vizualizat. Interacţiunea condensează un spaţiu de comunicare, în care se operează distanţare, se 
reglează distanţe comunicaţionale, un spaţiu al „sincroniei interacţionale” (Birdwhistell, 1952). 

Construirea acestui spaţiu de interacţiune necesită condiţii interacţionale particulare pentru cei 
angajaţi în situaţia de comunicare. Interacţiunea reprezintă o relaţie care provoacă comportamente 
reacţionale şi care se negociată prin comunicare3 (Goodman, 1992) sau, în termenii lui Kerbrat-
Orecchioni (1990), determinarea reciprocă şi continuă a comportamentelor partenerilor. Goffman (1991) 
postula că interpretarea realităţii se fondează pe „premise organizaţionale” care permit indivizilor să se 
orienteze în situaţiile cu care sunt confruntaţi şi a-şi conforma comportamentele. Fiecare individ, aprecia 
el, joacă un rol conform spaţiului în care se află şi aşteptărilor altora. Spaţiul nu este numai un cadru 
material, ci şi un purtător de semnificaţii pentru indivizii care sunt în interacţiune. Interacţiunea poate fi 
sursă de egalitate sau autonomie, ea favorizează activitatea individului, activitate care înseamnă relaţii.  

Comunicarea situează interacţiunea. În spaţiul didactic, profesorul îşi asumă şi îşi afirmă 
competenţele, iar clasa de cursanţi le validează. Competenţa sa comunicativă înseamnă un set de 
răspunsuri (verbale, paraverbale şi nonverbale) adaptate la situaţiile instructiv-educative, adică savoir-
faire într-o manieră adecvată, după anumite criterii. Este o competenţă contextualizată. Profesorul trebuie 
să dispună de un repertoriu de resurse (informaţionale, aptitudinale, metodologice) care să-i permită să se 
adapteze situaţiilor create, să treacă peste dificultăţile apărute, să modifice condiţiile şi regulile de acţiune. 
Trebuie să primeze aspectul pragmatic, un savoir-faire procedural (Le Boterf, 1994) alcătuit din câteva 
elemente: experienţial (experienţa teoretică), social şi relaţional (atitudini, comportamente, maniere de a 
relaţiona) şi cognitiv (rezolvarea problemelor), adică a şti cum se face. Profesorul îşi derulează activitatea 
într-un spaţiu caracterizat prin relaţii cognitive, prin persuasiune, şi îşi formează o anumită imagine prin 
interacţiunile pe care le întreţine şi prin modul în care îşi construieşte competenţele, în care relaţionează. 
Aşteptările profesorului vizavi de reuşita cursanţilor se traduc prin atitudini, comportamente care-i 
influenţează. El transmite într-o dublă modalitate4: informaţional (conţinut, sens) şi relaţional (conotativ), 
adică produce, facilitează, reglează interacţiunile din clasă. Competenţele sale sunt confirmate de cursanţi 
în situaţiile interacţionale. Fiecare competenţă se traduce în termeni de componente evaluate: reacţia 
clasei (tipurile de feed-back), rezultatele cursanţilor, situaţii problematice etc., componente care trebuie să 
dezvolte profesorului capacitarea de a şti să refacă. 

Clasa reprezintă terenul pe care rivalizează sau cooperează competenţa profesională a 
profesorului, competenţele individuale ale cursanţilor şi inteligenţa colectivă a grupului clasă. Ea 
înseamnă spaţiul în care se gestionează asimetria comunicativă (Springer, 1978), un spaţiu dinamic, cu 
mize şi interese specifice, cu o ierarhizare variabilă, cu o ordine negociată, un spaţiu în care aportul 
comunicaţional este diferit (profesorul comunică mai mult decât cursantul). Un spaţiu concurenţial, al 
artei de a provoca şi a fi provocat, un spaţiu în care coexistă două reţele de comunicare (R. Sirota, 1988): 
o reţea legitimă, animată şi controlată de profesor şi o reţea paralelă, cu o geometrie variabilă, care nu este 
total clandestină, care este alimentată de toate conversaţiile particulare, de gestică, mimică şi care 
dezvoltă schimburile comunicaţionale neautorizate de profesor. Competenţa comunicativă îi impune: 

• să urmărească promovarea unui mediu favorabil creativităţii, unui schimb creativ şi mai puţin 
reproductiv, valorizarea inteligenţelor multiple; 

•  valorificarea specificităţii creative a clasei, utilizarea metodelor de dezvoltare a creativităţii;  
• favorizarea situaţiilor interacţionale, crearea unei culturi de colaborare, de cooperare, de 

echipă, centrată pe a vrea, a şti şi a putea coopera, adică pe a forma şi dezvolta inteligenţa colectivă sau 
inteligenţa relaţională. Acest tip de inteligenţă necesită încredere din partea cursanţilor. Încrederea o 
putem considera o stare relaţională, un atribut al cooperării, dependent de calitatea celor doi parteneri 
comunicaţionali, de calitatea relaţiilor şi calitatea acţiunilor specifice contextului didactic; 

                                                 
3 N. Goodman, Introducere în sociologie, Lider, Bucureşti, 1992, p. 137. 
4 J.C. Martin, Communiquer, mode d’ emploi, Marabaut, 2002, Paris, p. 24. 
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• să formuleze feedbackuri constructive, să aibă atitudini de susţinere, să valorizeze iniţiativa, să 
responsabilizeze, să creeze în situaţiile de învăţare;  

• să anticipeze dificultăţile, obstacolele cognitive, să ofere autonomie, să individualizeze 
parcursul formativ al cursanţilor; 

• să-şi schimbe sau să alterneze permanent metodele de predare, învăţare şi evaluare;  
• să identifice, să dezvolte şi să valorifice competenţele cursanţilor.  
Activitatea didactică obligă profesorul să organizeze, să creeze un climat de încredere, să 

dezvolte motivaţiile cursanţilor, să identifice în fiecare secvenţă aşteptările lor şi să se adapteze reacţiilor 
clasei, promovând şi menţinând optimalitatea. El este lider în relaţia sa cu clasa (Froyen&Iverson, 1999), 
elementul nodal al grupului, cel care gestionează conţinuturile informaţionale, resursele procedurale, 
relaţiile, conduitele cursanţilor şi propria conduită. Fiecare cursant este un receptor care interpretează 
mesajul didactic în funcţie de „«back-ground»-ul individual şi social” (Bardin, 1975), adică în funcţie de 
istoria personală şi de apartenenţele sale. Clasa este spaţiul în care cursanţii acumulează nu numai 
experienţă cognitivă, ci şi experienţă relaţională, socializează şi produc o cultură proprie (norme, 
simboluri, valori, modalităţi de interacţiune, particularităţi de limbaj, modalităţi de rezolvare a 
problemelor, de adaptare etc.). În acest spaţiu, competenţa comunicativă şi inteligenţa relaţională afirmă, 
disting şi ierarhizează. Induse sau recunoscute, ele credibilizează relaţionarea profesor-cursanţi şi permit 
afirmarea identităţii profesionale.  
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Consideraţii generale 
 
Evaluarea ne permite să ne pronunţăm „asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 

perspectiva informaţiilor pe care la culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în 
raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic). 

În sens larg, prin strategie se înţelege ansamblul de acţiuni întreprinse într-o organizaţie 
(militară, economică, educaţională etc.) pentru atingerea obiectivelor stabilite pe termen lung sau mediu. 

Strategia vizează asigurarea şi pregătirea resurselor umane şi materiale, probleme de planificare 
şi organizare a muncii, de cooperare în cadrul organizaţiei sau cu alte organizaţii etc., potrivit funcţiilor 
managementului modern, toate acestea având însă un caracter anticipativ, cu bătaie lungă, deci un 
pronunţat spirit de previziune. 

Se poate asocia termenul de strategie, definit astfel, cu activitatea didactică, în general şi cu cea 
de evaluare, în particular. Activitatea didactică, indiferent de tipul şi gradul (nivelul) instituţiei de 
învăţământ, se desfăşoară în conformitate cu anumite finalităţi, cunoscute sub denumirea de obiective 
pedagogice sau didactice. 

Pentru atingerea lor atât la nivelul instituţiei de învăţământ, cât şi la nivelul clasei, intră în joc 
resursele materiale (spaţii de învăţământ, mobilier, materiale didactice, mijloace tehnice etc.) dar şi cele 
umane (profesori, cursanţi, personal auxiliar etc.), au loc procese de planificare, organizare şi dirijare, de 
control şi evaluare, toate acestea, împreună, vizând atingerea obiectivelor pedagogice stabilite. 

De priceperea utilizării resurselor şi de capacitatea de conducere a procesului de învăţământ 
(deci, de strategia didactică) depind, în ultimă instanţă, performanţele în pregătire obţinute de cursanţi. 

Problema se pune asemănător şi în cazul evaluării, o componentă principală a procesului de 
învăţământ, alături de predare şi învăţare, deoarece profesorul, la nivelul clasei, este dator să-şi 
stabilească din timp când şi cum va verifica dacă se află pe drumul cel bun, la capătul căruia obiectivele 
stabilite vor fi atinse şi aceasta nu oricum, ci cu cheltuieli materiale, financiare, de timp şi umane cât mai 
reduse. 

Aşadar, a stabili o strategie de evaluare în învăţământ echivalează cu a fixa când evaluezi, sub ce 
formă, cu ce metode şi mijloace, cum valorifici informaţiile obţinute etc. Desigur, în final, în funcţie de 
concluziile desprinse, cursantul îşi va modifica strategia de învăţare, iar profesorul pe cea de  
predare. 

Strategia de evaluare denotă modul de integrare a acţiunii de evaluare (realizabilă prin operaţiile 
de măsurare-apreciere-decizie) în structura de funcţionare a activităţii didactice/educative. Conceptul de 
strategie de evaluare reflectă tendinţa de extindere a acţiunilor evaluative: de la verificările tradiţionale la 
evaluarea proceselor şi condiţiilor de desfăşurare a activităţii didactice, a situaţiilor de instruire/ 
învăţare. 
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Strategii/Tipuri de evaluare 
 
Fiind un proces multidimensional, se pot identifica, în funcţie de criteriile alese, mai multe 

strategii/tipuri de evaluare: 
1. Din punct de vedere al situaţiilor de evaluare, putem identifica două strategii: 

evaluare realizată în circumstanţe obişnuite, bazată pe observarea activităţii cursanţilor; 
evaluare specifică, realizată în condiţii special create ce presupune elaborarea şi aplicarea unor 

probe, partenerii angajaţi în proces fiind conştienţi de importanţa demersurilor de verificare şi apreciere 
întreprinse. 

2. După funcţia dominantă îndeplinită, putem identifica două strategii: 
evaluare diagnostică (se realizează o diagnoză descriptivă ce constă în localizarea lacunelor şi 

erorilor în cunoştinţe şi abilităţi, dar şi a „punctelor forte” şi o diagnoză etiologică care relevă cauzele 
care au generat neajunsurile constatate); 

evaluare predictivă prin care se urmăreşte prognozarea gradului în care cursanţii vor putea să 
răspundă pe viitor unui program de instruire. 

3. După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului didactic, putem identifica trei 
strategii: 

evaluare iniţială, realizată la începutul demersurilor instructiv-educative, pentru a stabili 
nivelul la care se situează cursanţii; 

evaluare formativă, care însoţeşte întregul parcurs didactic, organizând verificări sistematice în 
rândul tuturor cursanţilor din toată materia; 

evaluarea sumativă, care se realizează de obicei, la sfârşitul unei perioade mai lungi de 
instruire. 

4. După autorul care efectuează evaluarea, putem identifica trei strategii: 
evaluare internă, întreprinsă de aceeaşi persoană/instituţie care este direct implicată şi a 

condus activitatea de învăţare (de exemplu, profesorul clasei); 
evaluarea externă, realizată de o altă persoană/instituţie, alta decât cea care a asigurat 

derularea predării şi învăţării; 
autoevaluare, efectuată de subiectul însuşi asupra propriului progres. 

5. Nu este mai puţin importantă nici departajarea ce se face între: 
evaluarea preponderent pedagogică, vizând în esenţă ceea ce subiecţii au asimilat, ceea ce ştiu 

să facă şi ce capacităţi şi trăsături şi-au format; 
evaluarea preponderent psihologică, privind funcţiile psihice implicate în activitatea de 

învăţare. Evaluările psihologice vizează aptitudinea subiectului de a învăţa, adică ceea ce poate să facă. 
6. După obiectul evaluării: 

evaluarea procesului de învăţare (atât a achiziţiilor cât şi a procesului în sine); 
evaluarea performanţelor (realizate individual, în grup sau de către grup); 
evaluarea a ceea ce s-a învăţat în curs sau a ceea ce s-a învăţat în afara lui; 

7. După accentul pus pe proces sau pe sistem: 
 evaluarea de proces – se referă la performanţele cursanţilor; 
 evaluarea de sistem – accentul se pune pe sistemul în care se desfăşoară procesul de 

învăţământ. 
8. După domeniu: 

evaluarea în domeniul psihomotor (capacităţi, aptitudini, deprinderi); 
evaluarea în domeniul socio-afectiv (atitudini); 
evaluarea în domeniul cognitiv (cunoştinţe). 

9. După modul în care pot sau nu pot fi cuantificate rezultatele: 
evaluare cantitativă – rezultatele sunt cuantificabile în funcţie de un punctaj; 
evaluare calitativă – la care rezultatele nu pot fi măsurate prin cuantificare. 

 

Metode de evaluare 
 

Numeroase discuţii s-au purtat de-a lungul timpului şi continuă să se poarte şi astăzi în legătură 
cu gradul de obiectivitate şi de precizie al metodelor de evaluare. 
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Sunt numeroase argumente „pro” şi „contra” utilizării exclusive a uneia sau alteia dintre 
metodele cunoscute. În realitate, îmbinarea lor constituie soluţia cea mai potrivită. 

Enumerăm în continuare cele mai folosite metode de evaluare: metoda orală, metoda scrisă, 
metoda practică, evaluarea asistată de calculator, alte metode. 

 
Metoda de evaluare orală 
Este una dintre cele mai răspândite şi se poate aplica individual sau pe grupe de cursanţi. 

Principalul avantaj al acestei metode îl constituie posibilitatea dialogului profesor-cursant, în cadrul 
căruia profesorul îşi poate da seama nu doar „ce ştie” elevul, ci şi cum gândeşte el, cum se exprimă, cum 
face faţă unor situaţii problematice diferite de cele întâlnite pe parcursul instruirii. Cu prilejul examinării 
orale, profesorul îi poate cere cursantului să-şi motiveze răspunsul la o anumită întrebare şi să-l 
argumenteze, după cum tot el îl poate ajuta cu întrebări suplimentare atunci când se află în impas. 

Metoda are însă şi unele dezavantaje: ea este mare consumatoare de timp, timp care, adesea, le 
lipseşte profesorilor ale căror discipline sunt prevăzute în planul de învăţământ cu un număr mic de ore, 
deci care au mai mulţi cursanţi cărora trebuie – potrivit reglementărilor în vigoare – să le atribuie cel 
puţin trei note „în oral” pentru a li se încheia media semestrială. 

Un alt dezavantaj este şi acela referitor la dificultatea de a selecţiona, pentru toţi cursanţii 
examinaţi, întrebări cu acelaşi grad de dificultate. Pentru a elimina aceste dezavantaje se pot stabili 
anumite restricţii cu privire la durata acestor examinări orale, în funcţie de vârstă; întrebările vor fi 
stabilite din vreme pentru a fi cât mai uniforme, ca grad de dificultate, pentru întregul grup de cursanţi 
supus verificării, formularea lor făcându-se clar şi precis, fără ambiguităţi. 

Ca să-i fie mai uşor, profesorul poate avea în faţă, pe durata examinării, o fişă de evaluare orală. 
 
Metoda de evaluare scrisă 
Este utilizată sub diferite forme: test, chestionar, eseu, referat, temă executată acasă, proiect etc. 
Prin această metodă se asigură uniformitatea subiectelor (ca întindere şi ca dificultate îndeosebi) 

pentru cursanţii supuşi evaluării, ca şi posibilitatea de a examina un număr mai mare de cursanţi în 
aceeaşi unitate de timp. Ea îi avantajează pe cursanţii emotivi şi-i pune la adăpost pe profesorii tentaţi să 
evalueze preferenţial prin metoda orală. 

Ca şi metoda de evaluare orală şi cea scrisă are unele dezavantaje sau limite: la teste, de 
exemplu, cursanţii pot ghici răspunsurile la itemii cu alegere multiplă; la extemporale se poate copia. 

Indiferent de forma utilizată, în cazul probelor scrise este dificil de apreciat anumite răspunsuri, 
când acestea sunt formulate ambiguu, deoarece profesorul care corectează lucrarea nu-i poate cere 
lămuriri autorului. 

În general, metoda de evaluare scrisă nu oferă aceleaşi posibilităţi de investigare a pregătirii 
cursanţilor (cunoştinţe, deprinderi, abilităţi, capacităţi, competenţe etc.) ca evaluarea orală. În realitate, 
combinarea celor două metode amplifică avantajele şi diminuează dezavantajele, aşa încât e preferabilă 
folosirea unui sistem de metode pentru a realiza o evaluare cât mai apropiată de adevăr. 

Ca şi în cazul evaluării orale, pentru evaluarea scrisă, este necesar să se stabilească unele criterii 
de apreciere. 

La cerinţele de conţinut, ar trebui să se ţină cont de volumul şi corectitudinea cunoştinţelor, de 
rigoarea demonstraţiilor (acolo unde este cazul). Important este întotdeauna să nu se omită cunoştinţele 
esenţiale din materia supusă verificării (examinării). 

Prezentarea conţinutului să se facă sistematic şi concis, într-un limbaj inteligibil (riguros din 
punct de vedere ştiinţific şi corect din punct de vedere gramatical). 

Forma lucrării presupune şi o anumită organizare a conţinutului (în funcţie de specificul 
acestuia), unele sublinieri, realizarea unor scheme, tabele şi grafice, pentru a pune în valoare unele idei 
principalele şi a-i permite corectorului să urmărească, mai uşor, aceste idei. Când se recurge la citate, este 
necesar să se indice şi sursa. 

 
Metoda de evaluare practică 
Le permite profesorilor să constate la ce nivel şi-au format şi dezvoltat cursanţii anumite 

deprinderi practice, capacitatea de „a face” (nu doar de „a şti”). Şi această metodă se realizează printr-o 
mare varietate de forme, în funcţie de specificul obiectului de studiu. 
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Şi, la această categorie de probe, evaluatorii trebuie să stabilească unele criterii, norme şi/sau 
cerinţe pedagogice, pentru că, de fapt, evaluarea din învăţământ, prin oricare dintre metode s-ar realiza 
are, prin excelenţă, o valoare, o semnificaţie pedagogică. Aceste cerinţe nu trebuie să difere de cele 
formulate pe parcursul instruirii, în schimb, ele trebuie să fie cunoscute şi de cursanţi, împreună cu 
baremurile (standardele) de notare. 

 
Evaluarea cu ajutorul calculatorului 
Învăţământul asistat de calculator – marea „minune” a tehnicii actuale care zdruncină din temelii 

învăţământul tradiţional fundamentat de Comenius în celebra sa lucrare Didactica Magna, acum mai bine 
de trei secole – îşi propune obiective ambiţioase, cum sunt: „dezvoltarea raţionamentului, imaginaţiei şi 
creativităţii, precum şi a capacităţii de a emite o apreciere critică asupra rezultatului dialogului om-
maşină” (O.I.D.I, 1990). 

Utilizat în evaluare, calculatorul le oferă atât profesorilor, cât şi cursanţilor, o mare diversitate de 
modalităţi. 

Spre deosebire de metodele de evaluare tradiţionale, evaluarea cu ajutorul calculatorului este 
debarasată de orice elemente de subiectivism, ca şi de emoţiile care-i însoţesc pe cei mai mulţi dintre 
cursanţi la verificările curente şi la examene. 

Ea economiseşte timpul şi efortul evaluatorilor care, astfel, pot fi utilizate în alte domenii. Se 
schimbă, deci, însuşi raportul profesor-cursant, prin creşterea încrederii cursanţilor în obiectivitatea 
profesorilor. 

Mai mult, cursanţii înşişi se pot autoevalua pe parcursul muncii independente pe care o depun 
zilnic, beneficiind de feedbackul atât de necesar unei învăţări eficiente şi performante. 

Deşi metoda de evaluare cu ajutorul calculatorului este folosită, încă prea puţin, în şcoala 
românească de toate gradele, începuturile sunt promiţătoare, iar numărul adepţilor utilizării ei în evaluarea 
curentă şi la examene creşte. 

Integrată procesului de instruire, evaluarea asistată de calculator ar trebui să capete o mai mare 
extindere în rezolvarea de probleme (mai dificile pentru elevi). 

Acest proces permite studiul pe bază de experienţă (diferit de cel static) care, asociat cu 
utilizarea materialului imprimat pe calculator, îi oferă cursantului un mod interactiv de construire şi 
asimilare a noilor cunoştinţe, concomitent cu posibilitatea de a verifica dacă ceea ce a învăţat este corect 
sau nu. 

 
Alte metode de evaluare 
 
În cadrul centrelor de perfecţionare a pregătirii cadrelor sunt folosite şi alte metode de evaluare a 

nivelului de pregătire al cursanţilor, atât pe parcursul instruirii cât şi la sfârşitul ei. 
Menţionăm câteva, întâlnite mai des, în activitatea profesorilor: 

 observarea; 
 referatul; 
 fişa de evaluare; 
 chestionarul. 

OBSERVAREA (înţeleasă aici ca metodă de cunoaştere a cursantului sub diverse aspecte) poate fi 
folosită şi ca metodă de evaluare, cu condiţia să respecte aceleaşi cerinţe psihopedagogice, ca şi în cazul 
unei cercetări (investigaţii) pe o temă dată: să aibă obiective clare (exemplu: stimularea interesului 
cursanţilor pentru o anumită disciplină; ameliorarea rezultatelor obţinute în pregătire; creşterea 
caracterului aplicativ al predării şi învăţării); să se efectueze sistematic, pe o perioada mai îndelungată 
(săptămâni sau luni); să se înregistreze operativ, într-o fişă specială sau într-un caiet, rezultatele 
observării. 

Obiectul observării îl constituie: activitatea cursanţilor, comportamentul lor, produsele unor 
activităţi realizate în conformitate cu cerinţele programelor analitice sau combinaţie a lor. 

Rezultatele observării vor fi comparate cu rezultatele la învăţătură, în urma unor analize 
calitative şi cantitative (matematice şi statistice). 
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Observarea va fi folosită, mai ales, pentru sesizarea cât mai exactă a cauzelor care determină 
obţinerea unor rezultate slabe la învăţătură la anumiţi cursanţi şi oscilaţiile (variaţiile) prea mari în 
pregătirea altora, dar şi pentru a evita erorile de apreciere prin atribuirea unor note (fie prea mari, fie prea 
mici) sub impresia momentului, a unor evaluări conjuncturale. 

În mod deosebit, prin observarea sistematică a comportamentului şi activităţii cursanţilor, se 
evită atât supraestimarea lor ca urmare a impresiei bune create despre ei, cât şi subestimarea celor despre 
care există o impresie proastă. În toate cazurile însă, valoarea observării depinde de rigoarea cu care este 
făcută şi de competenţa evaluatorului. 

REFERATUL – folosit ca bază de discuţie în legătură cu o temă dată fiind menit să contribuie la 
formarea sau dezvoltarea deprinderilor de muncă independentă ale cursanţilor, este şi o posibilă probă de 
evaluare a gradului în care aceştia şi-au însuşit un anumit segment al programei, cum ar fi o temă sau o 
problemă mai complexă dintr-o temă. 

El este întocmit fie pe baza unei bibliografii minimale, recomandate de profesor, fie pe baza unei 
investigaţii prealabile, în acest din urmă caz, referatul sintetizând rezultatele investigaţiei, efectuate cu 
ajutorul unor metode specifice (observarea, convorbirea, ancheta etc.). 

Când referatul se întocmeşte în urma studierii anumitor surse de informare, el trebuie să cuprindă 
atât opiniile autorilor studiaţi în problema analizată, cât şi propriile opinii ale autorului. 

Nu va fi considerat satisfăcător referatul care va rezuma sau va reproduce anumite lucrări 
studiate, cu speranţa că profesorul, fie nu cunoaşte sursele folosite de cursant, fie nu sesizează plagiatul. 

Referatul are, de regulă trei-patru pagini şi este folosit doar ca element de portofoliu sau pentru 
acordarea unei note parţiale în cadrul evaluării efectuate pe parcursul instruirii. Deoarece el se elaborează 
în afara orelor de curs, cursantul putând beneficia de sprijinul altor persoane, se recomandă susţinerea 
referatului în cadrul clasei/grupei, prilej cu care autorului i se pot pune diverse întrebări din partea 
profesorului şi a colegilor. Răspunsurile la aceste întrebări sunt, de regulă, edificatoare în ceea ce priveşte 
contribuţia autorului la elaborarea unui referat, mai ales când întrebările îl obligă la susţinerea 
argumentată a unor idei şi afirmaţii. 

FIŞA DE EVALUARE este un formular de dimensiunea unei coli de hârtie A4 sau A5 (în funcţie 
de numărul şi complexitatea sarcinilor de îndeplinit), pe care sunt formulate diverse probleme ce urmează 
a fi rezolvate de cursanţi în timpul seminarului. În aceste condiţii, fişa de evaluare se foloseşte, mai ales, 
pentru obţinerea feedbackului de către profesor, pe baza căruia el poate face precizări şi completări, noi 
exemplificări etc., în legătură cu conţinutul predat.  

Nu este, deci, obligatorie notarea cursanţilor, fişa de evaluare având, în felul acesta, un pronunţat 
caracter de lucru, de optimizare a învăţării, ceea ce o şi deosebeşte de testul de evaluare care se foloseşte, 
prioritar, pentru aprecierea şi notarea cursanţilor. Fişa de evaluare mai poate fi folosită şi pentru 
înregistrarea rezultatelor observării sistematice a comportamentului şi activităţii lor, în această situaţie 
evaluarea având un rol sumativ. 

CHESTIONARUL, poate fi folosit şi ca instrument de evaluare, mai ales atunci când profesorul 
doreşte să obţină informaţii despre felul în care cursanţii percep disciplina predată sau stilul lui de predare 
şi de evaluare. Cu ajutorul chestionarului se pot obţine informaţii despre opţiunile cursanţilor şi atitudinea 
lor faţă de disciplină sau faţă de anumite probleme cuprinse în programă şi note de curs, ceea ce înseamnă 
că, pe această cale, putem obţine informaţii şi despre nivelul lor de motivaţie la o anumită disciplină. Nu 
este însă mai puţin adevărat că, prin intermediul chestionarului, se pot obţine şi informaţii referitoare la 
pregătirea cursanţilor (chestionarea putându-se face atât oral, cât şi în scris), cu toate că, în practică, sunt 
preferate alte metode şi instrumente ce permit obţinerea unor informaţii mai relevante (testul, de exemplu, 
fiind bazate pe o mare varietate de itemi, asigură o apreciere mult mai riguroasă decât chestionarul). 

Când doreşte însă o informare operativă cu privire la stăpânirea de către cursant a unor probleme 
esenţiale, dintr-o lecţie, dintr-o temă sau dintr-un capitol, profesorul poate recurge la chestionar. 

Pe baza răspunsurilor primite de la cursanţi, el poate face nu doar aprecieri privind gradul de 
însuşire a unor cunoştinţe, ci şi precizări, completări, dezvoltări etc., care să conducă la o mai bună 
cunoaştere a unei anumite părţi din materia parcursă. 

În încheiere pot fi abordate patru aspecte ale noţiunii de reuşită în pregătire, implicit ale 
sistemului de evaluare: 
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1. În prezent, această reuşită depinde, în primul rând, de aptitudinile cursantului de a se exprima 
operativ în scris, care, la rândul ei, este în funcţie de capacitatea fiecăruia de memorizare a datelor. 
Examenul privilegiază, deci, această capacitate, punând accentul mai mult pe cunoştinţe decât pe 
deprinderi, mai curând pe memorizare decât pe priceperea de a sesiza esenţa unei probleme, în sfârşit, mai 
mult pe exprimarea scrisă decât pe alte forme de comunicare. 

2. Un alt aspect al reuşitei în pregătire care trebuie avut în vedere şi care este mai dificil de 
evaluat, fiind deci mai slab înregistrat la examene, îl constituie capacitatea cursantului de a utiliza 
cunoştinţele, aptitudinea lui de a le folosi mai degrabă pe plan practic decât pe plan teoretic. 

3. O a treia problemă este aceea a aptitudinilor personale şi sociale: predispoziţia cursantului de a 
comunica cu alţii, înclinaţia spre cooperare (în interesul colectivului şi al său), spiritul de iniţiativă, 
încrederea în sine, capacitatea de a lucra singur, fără supraveghere. Practic, asemenea calităţi nu intră în 
preocupările comisiilor de examen. 

4. Un al patrulea aspect priveşte motivaţia cursantului şi autoangajarea, puterea de a accepta 
eşecul fără a-i dramatiza urmările, perseverenţa, convingerea că trebuie să se pregătească fără a se lăsa 
descurajat de dificultăţile întâmpinate. Având în vedere că tinerii subofiţeri care îmbrăţişează profesia de 
jandarm, pe lângă un nivel corespunzător de pregătire militară şi de specialitate trebuie să aibă şi o serie 
de calităţi în ceea ce priveşte comunicarea, creativitatea, autonomie în luarea deciziilor, autorul propune, 
printre altele, o reconsiderare a sistemului de evaluare în cadrul examenelor, în contextul unei noi viziuni 
în pregătirea subofiţerilor jandarmi. 
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Trăsături de personalitate necesare poliţistului în activitatea de asigurare a ordinii publice 
 
După aderarea la Uniunea Europeană şi în scopul modernizării Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, Poliţia Română a cunoscut, în ultima perioadă, ample modificări de structură şi fond, în ceea 
ce priveşte domeniile de activitate. Pe de o parte, datorită faptului că societatea a devenit mai complexă 
sub aspectul faptelor infracţionale ce intră în competenţa Poliţiei şi pătrunderii influenţelor mai bune sau 
mai rele din exterior, a luat naştere necesitatea de a se restructura baza legală, de a se modifica cea 
existentă, exemplul elocvent fiind reconsiderarea şi modificarea Constituţiei, Codului penal şi Codului de 
procedură penală. Sub aspectul activităţii profesionale, acest fapt presupune o specializare a muncii de 
poliţie pe domenii care anterior nu aveau echivalent în realitatea societăţii româneşti. Astfel, şi în ceea ce 
priveşte asigurarea ordinii publice s-a adoptat o nouă perspectivă şi s-au implementat concepte 
inexistente anterior, fie după modelul altor state, fie proprii, specifice situaţiei operative în funcţie de raza 
de competenţă a poliţiştilor. 

Demersurile amintite nu au avut loc în mod abstract doar în ceea ce priveşte structura, ci scopul 
declarat a fost acela de a modifica atât percepţia opiniei publice asupra instituţiei poliţieneşti, cât şi mai 
ales asupra oamenilor ce desfăşoară activităţi specifice Ministerului Administraţiei şi Internelor. O 
schimbare de perspectivă s-a impus şi în rândul celor ce fac parte din categoria profesională de poliţist de 
siguranţă publică, în sensul că aceştia vor trebui să atingă un optim comportamental şi profesional care să 
le permită desfăşurarea activităţii profesionale la standarde cât mai ridicate. 

Concluzia ce se poate desprinde este aceea că modificările au avut ca centru de interes tocmai 
individul, omul, care este implicat în activitate, căci fără aplicarea în practică prin intermediul acestora, 
demersurile amintite ar rămâne în faza de concept sau teorie. 

Din această perspectivă, scopul acestei lucrări este acela de a aborda din perspectiva psihologiei 
conceptul de ordine publică şi implicaţiile acestuia şi de a evidenţia pe baza sarcinilor profesionale ale 
poliţistului, a cărui competenţă se manifestă în domeniul siguranţei publice, pe de o parte trăsături de 
personalitate necesare şi pe de altă parte investigarea celor existente în scopul compatibilizării şi 
completării reciproce. Cercetarea are ca scop principal descoperirea profilului de personalitate etalon, al 
cerinţelor psiho-aptitudinale al celor din această categorie profesională şi compararea lui cu cel obţinut de 
către participanţii la studiu.  

Realizarea unui asemenea tip de profil are ca punct de pornire psihoprofesiograma agentului de 
siguranţă publică, fapt ce face necesară enumerarea activităţilor în care acesta este implicat şi care 
necesită aportul anumitor aptitudini, abilităţi şi trăsături de personalitate. Categoria profesională de agent 
de siguranţă publică a fost preferată, pe de o parte datorită contactului direct al acestora cu opinia publică 
şi faptului că reprezintă o categorie profesională compactă şi bine organizată, iar pe de altă parte, datorită 
faptului că prin modul în care are loc interacţiunea, ştiut fiind faptul că şi poliţistul este o persoană ca 
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oricare alta (cu nemulţumiri, frustrări, bucurii), poate influenţa percepţia asupra activităţii desfăşurate de 
instituţia poliţienească în general. 

Pentru a înţelege obiectul concret de activitate, trebuie menţionat faptul că organele de poliţie 
desfăşoară o activitate complexă pentru prevenirea actelor de tulburare a ordinii şi liniştii publice, aceasta 
desfăşurându-se în mod curent principalele obiective ale acţiunilor de acest fel sunt următoarele: 

− prevenirea actelor de tulburare a ordinii şi liniştii publice; 
− identificarea şi neutralizarea activităţii elementelor violente şi a persoanelor cu comportament 

violent; 
− identificarea şi tragerea la răspundere, conform prevederilor legale, a persoanelor ce au comis 

acte de tulburare a ordinii publice cu ocazia mitingurilor şi manifestărilor autorizate sau neautorizate; 
− asigurarea unui control riguros al activităţii elementelor ce au comis infracţiuni grave de 

natură juridică şi a tentaţiei de a se sustrage legii. 
 

Atribuţii specifice postului de agent de siguranţă publică 
 
Atribuţiile agentului de poliţie de siguranţă publică sunt rezultatul necesităţii apărute ca urmare a 

dezvoltării societăţii, de a apăra legea şi ordinea şi au ca premisă obligativitatea intervenţiei operative 
autorizate în cazuri prevăzute de lege. 

Aplicarea legii reprezintă atribuţia primordială a agentului de siguranţă publică, dând naştere 
necesităţii existenţei unei astfel de profesii. 

1.  Patrularea – are ca scop supravegherea zonei de competenţă, pentru a se putea interveni 
operativ când se semnalează cazuri de încălcare a legii şi ordinii publice. 

2.  Implementarea proiectelor de prevenire şi combatere a actelor de încălcare a legii. 
3.  Cunoaşterea populaţiei – sub aspectul numărului locuitorilor, structurii, obiceiurilor şi 

tradiţiilor cu caracter local, domiciliului şi reşedinţei celor predispuşi la comiterea faptelor antisociale. 
4.  Aplanarea stărilor conflictuale – identifică, evidenţiază şi acţionează pentru aplanarea 

acestora, constituind principalul factor de consiliere în cadrul conflictelor intrafamiliale şi sesizează 
instituţiile competente să aplice măsuri de protecţie socială sau de ocrotire a minorilor. 

5.  Verificarea plângerilor şi reclamaţiilor cetăţenilor – în limita competenţei materiale 
acţionează pentru trimiterea acestora către alte organe competente. 

6.  Cunoaşterea şi supravegherea persoanelor cu antecedente penale – asigură punerea în 
aplicare a măsurilor legale în ceea ce priveşte persoanele ce au săvârşit infracţiuni cu intenţie, a celor 
sancţionate prin obligarea de a presta activităţi în folosul comunităţii, cerşetorilor, vagabonzilor, 
persoanelor ce consumă alcool şi dezvoltă comportamente violente şi monitorizează minorii lipsiţi de 
supraveghere. 

7.  Activităţi specifice – desfăşurate pe perioada manifestaţiilor publice, care se desfăşoară în 
zona de responsabilitate, colaborând cu celelalte forţe ce asigură măsurile de ordine. 

8.  Identificarea şi dezmembrarea grupurilor organizate pe principiul găştilor de cartier, cu 
preocupări ilicite sau de tulburare a ordinii publice. 

9.  Identificarea şi cunoaşterea locurilor şi zonelor în care se comit fapte antisociale – 
monitorizarea mediilor frecventate de elemente infractoare, vicioase, parazitare, desfăşoară totodată 
activităţi preventive. 

10.  Prevenirea şi combaterea comerţului stradal neautorizat şi actelor de parazitism social. 
11.  Efectuarea de verificări şi controale – în scopul acordării asistenţei de specialitate în 

organizarea pazei bunurilor şi verificării modului în care personalul de pază îşi îndeplineşte atribuţiile de 
serviciu. 

12.  Culegerea de informaţii - privind persoanele aflate în atenţie şi în legătură cu cei care 
pregătesc sau intenţionează să comită fapte antisociale, pe care le valorifică direct sau prin formaţiuni 
specializate.  

13.  Organizarea de activităţi de prevenire a criminalităţii în zonele cu unităţi de învăţământ. 
14. Executarea de controale – acestea au specific poliţienesc şi au în vedere locurile de cazare în 

comun, pieţele, târgurile, talciocurile şi au ca urmare luarea de măsuri de sancţionare împotriva celor care 
încalcă prevederile legale. 
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15. Depistarea şi prinderea urmăriţilor şi a altor persoane care comit fapte antisociale, luând 
măsuri legale faţă de aceştia. 

16. Prezenţa activă în teren – prin executarea de patrulări şi pânde, în locuri şi medii favorabile 
comiterii infracţiunilor stradale, acţionarea pentru prevenirea şi combaterea acestora. 

17. Sprijinirea persoanelor vârstnice – care locuiesc în imobile izolate, organizarea împreună cu 
acestea de măsuri de autoprotecţie, pentru a preveni victimizarea acestei categorii sociale. 

18. Atragerea şi mobilizarea cetăţenilor în derularea de programe de prevenire a criminalităţii în 
cartiere, prin organizarea de echipe de pază şi supraveghere a parcărilor şi dotărilor edilitare, precum şi a 
zonelor în care se comit frecvent acostări de persoane ori în care se adună tineri care tulbură liniştea 
publică. 

19. Acţionarea pentru menţinerea liniştii publice în localurile de alimentaţie publică, baruri, 
discoteci şi instruirea grupurilor de sprijin, constituite din salariaţii acestora, pentru intervenţia în cazul 
tulburării ordinii publice. 

20. Executarea mandatelor de aducere şi a celor de executare a unor pedepse privative de 
libertate. 

21. Sprijinirea, la cerere, a instanţelor judecătoreşti şi organelor de executare silită pentru 
punerea în executarea a titlurilor executorii. 

22. Participarea la executarea măsurilor stabilite în caz de catastrofe şi calamităţi. 
23. Intervenţia pentru asigurarea fluenţei circulaţiei rutiere în sectorul de responsabilitate, 

atunci când situaţia o impune, urmărind depistarea unor persoane care au comis furturi de, şi din auto ori 
a infractorilor care transportă bunuri sau care sunt urmăriţi. 

24. Urmărirea respectării prevederilor legale referitoare la deţinerea câinilor periculoşi sau 
agresivi. 

25. Menţinerea legăturii cu reprezentanţii agenţilor economici, publici şi privaţi, a unităţilor 
sanitare, cu factorii poştali, instituţiile, asociaţiile şi fundaţiile din zona de responsabilitate. 

26. Conlucrarea cu sectorul privat prin determinarea conducătorilor unităţilor deţinătoare de 
bunuri şi valori să asigure protecţia acestora cu mijloace fizice, mecanice şi electronice, recomandându-le 
conectarea sistemelor la dispeceratele de monitorizare a alarmelor. 

În cazul producerii unor evenimente deosebite, agenţii de siguranţă publică vor lua imediat 
măsuri pentru: 

♦ salvarea victimelor şi bunurilor, asigurând paza acestora; 
♦ asigurarea ordinii şi pazei la locul producerii evenimentelor şi dirijarea circulaţiei în zonă; 
♦ mobilizarea cetăţenilor în vederea lichidării sau limitării consecinţelor şi prevenirii extinderii 

acestora; 
♦ identificarea persoanelor care pot da relaţii cu privire la modul şi locul producerii 

evenimentului, conservarea urmelor; 
♦ raportarea imediată a evenimentelor constatate la unitatea de poliţie, în vederea dispunerii de 

măsuri pentru intervenţii şi cercetare; 
♦ colaborarea cu forţele speciale sau echipele de cercetare la faţa locului, în cazul producerii 

unor evenimente cu grad de risc ridicat. 
 

Abilităţi de lucru necesare în activitatea structurilor de siguranţă publică 
 
Având în vedere complexitatea şi volumul sarcinilor de lucru ale agentului de siguranţă publică 

este necesar ca acesta să manifeste abilităţi de lucru specifice, care vor fi luate în considerare la 
întocmirea fişei postului şi la repartizarea sarcinilor profesionale. Astfel, ne referim la:  

1. Implicarea în problemele comunităţii: poliţistul de siguranţă publică încearcă să creeze o 
atmosferă de respect şi încredere reciprocă. Societatea civilă este atrasă în identificarea problemelor, 
cauzelor şi condiţiilor care favorizează săvârşirea de infracţiuni şi tulburarea ordinii publice, alături de 
Poliţie. 

2. Schimbul de informaţii: are loc interdepartamental în sensul că, după culegerea informaţiilor 
de interes operativ, acesta la va transmite sectoarelor ce au competenţa în domeniul respectiv. 

3. Identificarea şi singularizarea: poliţistul colaborează cu cetăţenii pentru a identifica şi 
singulariza problemele ce apar. 
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4. Soluţionarea problemelor: având în vedere că agentul de siguranţă publică cunoaşte bine 
zona de competenţă şi populaţia care locuieşte pe această rază, poate contribui la elaborarea unor soluţii 
pentru problemele apărute sau pentru a preveni apariţia altora noi. 

5. Organizarea: poliţistul organizează atât activităţi de prevenire, cât şi alte iniţiative care au la 
bază dorinţa cetăţenilor de a elimina anumite probleme concrete şi de a îmbunătăţi „calitatea” vieţii, fapt 
oglindit în organizarea echipelor de pază şi supraveghere a obiectivelor de interes din zona unde aceştia 
locuiesc. 

6. Comunicarea: agentul poartă discuţii în numele instituţiei şi în baza sarcinilor repartizate, cu 
indivizi şi grupuri din societatea civilă, în scopul educării publicului în legătură cu metodele de prevenire 
a infracţionalităţii. 

7. Rezolvarea conflictelor: mediază, negociază şi rezolvă conflictele în manieră oficială şi 
neoficială şi încurajează oamenii să rezolve în mod paşnic neînţelegerile cu ceilalţi membri ai societăţii. 

8. Contacte: realizează contacte atât cu persoane fizice, cât şi juridice, prin vizite la domiciliu şi 
la sediile firmelor din zona de competenţă, pentru a-i informa despre prevenirea infracţionalităţii şi pentru 
obţinerea sprijinului lor, în cazul în care astfel de fapte au loc pe teritoriul acestora. 

9. Recrutare şi supravegherea voluntarilor: solicită, instruieşte şi supraveghează voluntari din 
cadrul comunităţilor, începând de la membri ai clerului şi până la cei ce lucrează cu minori şi  
tineri. 

10. Punerea în practică a proiectelor de prevenire a infracţionalităţii. 
11. Individualizarea grupurilor sociale cu potenţial infracţional. 
12. Conlucrarea cu sectorul privat. 
13. Abordarea sarcinilor profesionale sau administrative: formularea de răspunsuri în scris, 

telefonice, întocmirea rapoartelor, instruiri. 
 

Perspectiva asigurării ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului 
 

În contextul aderării la UE, s-a schimbat perspectiva asupra rolului pe care trebuie să îl 
îndeplinească lucrătorul de ordine publică şi, în acest sens, prin intermediul Strategiei de modernizare a 
Poliţiei Române, se prezintă o serie de măsuri şi obiective de urmat pentru optimizarea activităţii şi 
aducerea acesteia la parametri europeni. Obiectivele principale ale strategiei şi acţiunile ce vor avea loc 
sunt următoarele : 

I. Creşterea siguranţei cetăţeanului prin menţinerea ordinei şi siguranţei publice: 
a.întărirea dispozitivelor de ordine publică;  
b.introducerea patrulei mixte (bărbat-femeie). 

II.  Continuarea dezvoltării şi modernizării instituţionale în domeniul ordinii publice: 
a.introducerea noii concepţii de ordine publică; 

III. Eficientizarea activităţii de prevenire şi combatere a micii criminalităţi: 
a.eficientizarea activităţii de patrulare şi intervenţie în zonele şi locurile date în 
responsabilitate, inclusiv pentru combaterea consumului şi traficului stradal de droguri şi a 
prostituţiei; 

b.dezvoltarea unui sistem flexibil de cooperare cu celelalte structuri cu atribuţii de 
investigare a criminalităţii şi de asigurare a ordinii publice. 

IV. Consolidarea relaţiilor de parteneriat cu populaţia: 
a.adaptarea serviciului poliţienesc la nevoile şi aşteptările cetăţenilor. 

La enumerarea dezideratelor din cadrul strategiei s-au avut în vedere cele ce implică direct 
agentul de siguranţă publică, în sensul că acesta va fi cel care va transpune în practică, cu ajutorul 
sarcinilor de muncă, obiectivele sus-menţionate. 
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Psihoprofesiograma agentului de siguranţă publică 
 

Din psihoprofesiograma agentului de siguranţă publică am selectat doar acele categorii de funcţii 
şi însuşiri, reprezentate prin calităţi psihice ale subiectului care ţin de afectivitate, motivaţie şi trăsături de 
personalitate acestea fiind relevante în cadrul studiului efectuat. 

Felul activităţii 
Categorii de 

funcţii şi 
însuşiri 

Calităţi psihice Instrumente de 
investigare 

Afectivitate 
şi motivaţie 

echilibru emoţional, rezistenţă la stres, 
lărgirea ariei motivaţionale 

Myers Briggs Type 
Indicator 

1 Cunoaşterea populaţiei 

Trăsături de 
personalitate 

tipul temperamental dominant, gradul de 
introversiune-extroversiune, atitudine faţă de 

ceilalţi, maturitate-responsabilitate 

Myers Briggs Type 
Indicator, Neo Pi R 

Afectivitate 
şi motivaţie 

echilibru emoţional, rezistenţă la stres, 
lărgirea ariei motivaţionale 

Myers Briggs Type 
Indicator 

2 Aplanarea conflictelor 

Trăsături de 
personalitate 

tipul temperamental dominant, gradul de 
introversiune-extroversiune, atitudine faţă de 

ceilalţi, cooperare-relaţionare socială, 
autocontrol comportamental, nevrozism, 

anxietate 

Myers Briggs Type 
Indicator, Neo Pi R 

Afectivitate 
şi motivaţie 

echilibru emoţional, rezistenţă la stres, 
lărgirea ariei motivaţionale 

Myers Briggs Type 
Indicator 

3 

Cunoaşterea şi supravegherea 
persoanelor cu antecedente 
penale, cerşetori vagabonzi, 

minori lipsiţi de supraveghere 

Trăsături de 
personalitate 

tipul temperamental dominant, gradul de 
introversiune-extroversiune, atitudine faţă de 

ceilalţi 

Myers Briggs Type 
Indicator, Neo Pi R 

Afectivitate 
şi motivaţie 

echilibru emoţional, rezistenţă la stres, 
lărgirea ariei motivaţionale 

Myers Briggs Type 
Indicator 

4 Culegere de informaţii 

Trăsături de 
personalitate 

tipul temperamental dominant, gradul de 
introversiune-extroversiune, atitudine faţă de 

ceilalţi, cooperare relaţionare socială 

Myers Briggs Type 
Indicator, Neo Pi R 

Afectivitate 
şi motivaţie 

echilibru emoţional, rezistenţă la stres, 
lărgirea ariei motivaţionale 

Myers Briggs Type 
Indicator 

5 Organizarea activităţilor de 
prevenire 

Trăsături de 
personalitate 

tipul temperamental dominant, gradul de 
introversiune-extroversiune, atitudine faţă de 

ceilalţi 

Myers Briggs Type 
Indicator, Neo Pi R 
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Afectivitate 
şi motivaţie 

echilibru emoţional, rezistenţă la stres, 
lărgirea ariei motivaţionale 

Myers Briggs Type 
Indicator 

6 Depistarea şi prinderea 
urmăriţilor 

Trăsături de 
personalitate 

tipul temperamental dominant, gradul de 
introversiune-extroversiune, atitudine faţă de 

ceilalţi 

Myers Briggs Type 
Indicator, Neo Pi R 

Afectivitate 
şi motivaţie 

echilibru emoţional, rezistenţă la stres, 
lărgirea ariei motivaţionale 

Myers Briggs Type 
Indicator 

Trăsături de 
personalitate 

tipul temperamental dominant, gradul de 
introversiune-extroversiune, atitudine faţă de 

ceilalţi, autocontrol comportamental, 
maturitate responsabilitate 

Myers Briggs Type 
Indicator, Neo Pi R 7 Asistarea persoanelor 

vârstnice 

Afectivitate 
şi motivaţie 

echilibru emoţional, rezistenţă la stres, 
lărgirea ariei motivaţionale 

Myers Briggs Type 
Indicator 

8 Prezenţa activă în teren Trăsături de 
personalitate 

tipul temperamental dominant, gradul de 
introversiune-extroversiune, atitudine faţă de 
ceilalţi, particularităţi tipologico-caracteriale 

ale personalităţii şi aspecte dinamice ale 
acesteia 

Myers Briggs Type 
Indicator, Neo Pi R 

 
Selecţie din psihoprofesiograma agentului de siguranţă publică 
 
 
Investigaţii constatativ – experimentale ale trăsăturilor de personalitate necesare poliţistului 

ce desfăşoară acţiuni de ordine publică 
 

Cadrul şi metodologia cercetării 
 

A) Metode 
Studiul s-a desfăşurat în perioada iulie – octombrie, în cadrul Inspectoratului de Poliţie al 

judeţului X. Categoria profesională vizată de studiul de faţă a fost aceea de agent de siguranţă publică, 
dată fiind interacţiunea acestuia cu societatea civilă, precum şi de numărul relativ mare de poliţişti care 
desfăşoară astfel de activităţi în cadrul inspectoratului. Din psihoprofesiograma acestei profesii au fost 
luate în considerare trăsăturile de personalitate, pe care un agent de siguranţă publică trebuie să le deţină 
şi să le manifeste în relaţiile cu cetăţenii, datorită naturii specifice a unora dintre atribuţii. Prin extindere 
au fost atinse şi anumite caracteristici afective şi motivaţionale ale structurii de personalitate a 
lucrătorului de ordine publică. Ca atare, domeniul vizat a fost personalitatea, exprimată în profilul obţinut 
în urma evaluării psihologice. 

Obiectivele urmărite au fost: 
− evidenţierea trăsăturilor de personalitate specifice fiecărui individ participant la cercetare; 
− relevarea faptului că personalitatea, în speţă tipul temperamental, influenţează modul cum 

reacţionează individul; 
− suprapunerea, în scopul comparării, a profilului fiecăruia dintre poliţiştii chestionaţi şi în 

baza acestora să se obţină profilul general al eşantionului; 
− studierea profilului general şi compararea lui cu unul etalon, obţinut prin accentuarea în 

cadrul psihoprofesiogramei a trăsăturilor necesare şi a nivelului la care acestea trebuie să se manifeste; 
− evidenţierea tipului temperamental de „ preferat” în desfăşurarea activităţilor specifice 

acestei profesii, ştiut fiind că nu există temperamente „bune” şi „rele”, iar o abordare axiologică se 
efectuează la nivel caracterial; 



 
 

- 94 -

B. Participanţi  
La studiu au participat 57 de subiecţi, selectaţi după criteriul apartenenţei la Serviciul de Ordine 

Publică, Compartimentul Siguranţă Publică. Dintre aceştia, 55 de participanţi au fost de sex bărbătesc şi 
doi de sex femeiesc. Având în vedere faptul că, în cazul femeilor, reprezentarea a fost nesemnificativă, în 
această structură categoria fiind inclusă abia de puţin timp în România, studiul a fost concentrat asupra 
lotului masculin, respectiv asupra unui număr de 55 participanţi. Categoria de vârstă a participanţilor a 
fost cuprinsă între 24 şi 46 de ani. Eşantionul a fost împărţit în trei în momentul aplicării probelor, acest 
fapt datorându-se lucrului în schimburi şi imposibilităţii ca participanţii să îndeplinească simultan 
condiţiile privind starea fizică şi psihică necesară participării la o evaluarea psihologică. Această 
categorie lucrează în trei schimburi, unul dintre ele desfăşurându-se în totalitate noaptea. 

Motivaţia intrinsecă a celor care au participat la studiu a fost aceea de a-şi cunoaşte profilul de 
personalitate, interpretarea rezultatelor făcându-se individual şi fiindu-le adusă la cunoştinţă celor care au 
solicitat acest lucru. Un alt tip de motivaţie a fost cel profesional dată fiind structura din care participanţii 
fac parte. 

C. Materiale utilizate 
În desfăşurarea cercetării s-au utilizat probe de tip creion hârtie, autoadministrate. Toate cele trei 

părţi ale eşantionului au beneficiat de aceleaşi condiţii de aplicare a probelor, în sensul că evaluarea s-a 
făcut în cadrul unei săli cu care aceştia sunt familiarizaţi de la orele pregătire profesională. Răspunsurile 
s-au dat pe foi tip imprimate, pe acelaşi tip de hârtie şi de aceleaşi dimensiuni. 

D. Procedură 
În executarea studiului au fost aplicate următoarele probe: 

1. Myer Briggs Type Indicator  
În baza teoriei tipurilor a lui Jung, care pleacă de la ideea că oamenii sunt născuţi cu o 

predispoziţie pentru preferarea unei anumite funcţii în faţa celorlalte, ce constituie un stimul de a aborda 
lumea în funcţie de această orientare, acest chestionar urmăreşte scoaterea în evidenţă a tipurilor 
temperamentale în funcţie de filtrele senzorial, raţional, perceptiv, intuitiv, logic, afectiv. Această 
preferinţă pentru o anumită funcţie determină neglijarea perechii de sens opus a acesteia. Totuşi, Jung 
susţine că, în cazul acelor funcţii dominante, orice manifestare temperamentală de un anumit fel atrage în 
formula respectivului temperament o orientare de sens opus, antagonistă. Acestea sunt premisele 
psihologice în funcţie de care omul se raportează la realitate. Ele nu sunt recognoscibile în această formă, 
ci dau naştere unor trăsături distinctive în funcţie de interacţiunea cu celelalte. Astfel, iau naştere patru 
tipuri de temperamente, pe a căror structură aderă şi au efect de nuanţare alte orientări de tip 
temperamental: 

a) temperamentul epimetean „gardian” – SJ (senzorial şi raţional) – ce descrie persoanele cu 
un dezvoltat simţ al datoriei; 

b) temperamentul dionisiac „artizan” – SP (senzorial şi perceptiv) descrie persoanele cu 
interes crescut faţă de bucuriile vieţii şi distracţie; 

c) temperamentul prometean „raţional” – NT (intuitiv şi logic) – interes pentru putere şi 
intelect; 

d) temperamentul apolonian „idealist” – NF (intuitiv şi afectiv) – este în căutarea autenticităţii 
şi auto–actualizării. 

În baza acestor tipuri principale iau naştere tipuri specifice determinate de factori externi şi 
interni ce determină transformarea şi dezvoltarea structurii umane de personalitate. 

Chestionarul este constituit dintr-un număr de 126 de itemi, dintre care 44 constau din 
manifestarea preferinţei pentru unul dintre cei doi termeni ai itemului, iar restul de 82 sunt reprezentaţi de 
interogaţii cu mai multe variante de răspuns.  

Orientarea către unul dintre termenii formulelor temperamentale prezentate anterior este scoasă 
în evidenţă prin intermediul a 8 scale: E – extraversie, I – introversie, S – senzorialitate, N – intuiţie, T – 
gândire logică, F – afectivitate, J – judecată (atitudine judicativă), P – percepţie. Răspunsurilor care se 
suprapun pe fiecare dintre aceste scale li se atribuie unul sau două puncte. Pentru fiecare scală se face 
suma acestor puncte. Sumele obţinute se compară în cadrul scalelor care descriu orientări antagoniste: 
extraversie – introversie, senzorialitate – intuiţie, gândire logică – afectivitate, judecată – percepţie cea 
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mai mică scăzându-se din cea mai mare, astfel relevându-se tipul temperamental dominant. Rezultatele 
obţinute se transformă conform tabelelor şi se notează pe foaia de profil.  

 
Neo Personality Inventor y – forma R (heteroevaluare) 
Este o probă structurată sub forma unui chestionar. Acesta conţine un număr de 240 itemi. 

Răspunsurile subiectului sunt evaluate pe o scală în cinci puncte, atribuindu-se 0, 1, 2, 3 sau 4 puncte, în 
funcţie de tipul de răspuns care se are în vedere şi se înscriu pe o foaie de răspuns pe care se aplică grilele. 
Chestionarul face parte din cele care studiază modelele de personalitate de tip „Big Five”. Chestionarele 
din această categorie se bazează pe modelul teoretic conform căruia trăsăturile de personalitate sunt 
dispuse în ierarhii, de la trăsături foarte largi şi generale, definite ca „domenii”şi trăsături specifice care 
apar în test sub forma faţetelor, în număr de şase pentru fiecare domeniu şi a căror accentuare face 
obiectul de studiu al acestei cercetări. 

Principalele „domenii” cu faţetele aferente sunt următoarele: 
1. Nevrotismul (N) – considerat domeniul cel mai cercetat al personalităţii. În cazul acestuia 

scorurile joase indică echilibru emoţional şi adaptare. Faţetele acestui domeniu sunt după cum 
urmează: 

a)  anxietatea (N1) – tendinţa de a trăi temeri, îngrijorări, nelinişti, nervozitate; 
b)  ostilitatea (N2) – tendinţa spre stări frecvente de mânie, stări de frustrare, înverşunare; 
c)  depresia (N3) – stări de vinovăţie, tristeţe, descurajare, lipsă de speranţă, singurătate; 
d)  conştiinţa de sine (exagerată) (N4) – factor de anxietate socială şi timiditate, în sensul 

accentuărilor stărilor afective de ruşine, sensibilitate la ridicol, de a se simţi încurcat, de a trăi sentimente 
de inferioritate; 

e)  impulsivitatea (N5) – incapacitatea de control a impulsurilor şi dorinţelor (fiziologice – de a 
mânca, fuma); 

f)  vulnerabilitatea (N6) – faţă de stres. 
2. Extraversia (E) – trăsături sesizabile în comportamentul curent. Aceasta este opusă 

intraversiei, astfel scorurile mari în cazul faţetelor indică un individ sociabil care se simte în largul sau în 
preajma celorlalte persoane, în timp ce scorurile scăzute descriu un individ rezervat, independent, liniştit: 

a) căldură/entuziasm (E1) – comportament dominat de afectivitate, prietenos; 
b) spirit gregar (E2) – preferinţă pentru compania altora; 
c) afirmarea (E3) – comportament dominant, plin de forţă, cu ascendenţă socială; 
d) activismul (E4) – tempo ridicat, plin de energie, nevoia de a face mereu ceva; 
e) căutarea excitării (E5) – preferinţă pentru stimulare perceptivă (ex. preferă culorile vii); 
f) calitatea pozitivă a stărilor emoţionale (E6) – tendinţa de a trăi stări emoţionale pozitive: 

bucurie, veselie, iubire. 
3. Deschiderea (O) – scorurile scăzute în acest domeniu duc la un comportament 

conservator, cu preferinţă pentru familiar: 
a) deschidere spre fantezie (O1) – persoane cu o imaginaţie vie, au o viaţă interioară bogată; 
b) deschiderea în plan estetic (O2) – persoane ce apreciază arta şi frumosul, lărgirea 

cunoştinţelor în acest domeniu; 
c) deschiderea spre modurile proprii de a simţi (O3) – aprecierea sentimentelor şi trăirilor 

interioare, emoţiile fiind considerate o parte importantă a vieţii; 
d) deschiderea în planul acţiunilor (O4) – dorinţa de a încerca experienţe noi; 
e) deschiderea în plan ideatic (O5) – interesul pentru idei noi, pentru aspecte neconvenţionale în 

planul gândirii; 
f) deschidere în planul valorilor (O6) – reexaminarea periodică a valorilor sociale, politice, 

neluarea lor ca „garantate”. 
4.Agreabilitatea (A) – dimensiune interpersonală, rezultată în urma contactului cu ceilalţi. 

Scorurile înalte denotă un comportament cooperant de întrajutorare: 
a) încredere (A1) – persoană încrezătoare, optimistă; 
b) sinceritate (A2) –în exprimarea opiniilor şi în conduită persoana este deschisă, francă, 

ingenioasă; 
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c) altruism (A3) – persoane cu interes activ pentru binele altora; 
d) bunăvoinţă (A4) – persoane care în cadrul unei discuţii au tendinţa de a ceda, de a uita, de a-

şi inhiba agresivitatea; 
e) modestia (A5) – persoane cărora fără să le lipsească încrederea în sine se manifestă cu 

modestie şi bun simţ; 
f) blândeţea (A6) – atitudini de simpatie şi preocupare faţă de semeni. 

5. Conştiinciozitatea (C) – scorurile înalte vizează autocontrolul, auto-organizarea, 
îndeplinirea datoriei, planificare. 

a) competenţa (C1) – sentimentul de a fi competent, capabil, prudent, eficient; 
b) ordinea (C2) – indivizi bine organizaţi, clari; 
c) simţul datoriei (C3) – persoană condusă de conştiinţă, de responsabilitatea asumării 

conştiente, îşi îndeplineşte îndatoririle morale; 
d) dorinţa de realizare (C4) – nivelul de aspiraţie şi perseverenţa în realizarea lui; 
e) auto-disciplina (C5) – capacitatea de a începe o sarcină şi de a o duce la bun sfârşit, în ciuda 

distragerii atenţiei de către alte lucruri, persoana se motivează să ducă la bun sfârşit ceea ce a început; 
f) deliberarea (C6) – tendinţa de a gândi atent înainte de a acţiona, chibzuinţă, precauţie. 
Rezultatele obţinute în urma aplicării acestor probe s-au concretizat sub forma unui profil 

temperamental şi a unuia de personalitate general care urmează a fi comparat cu profilul ideal rezultat din 
psihoprofesiograma acestei categorii profesionale de agent de ordine publică. 

 
Analiza şi interpretarea rezultatelor 
În vederea prelucrării datelor statistice obţinute în urma evaluării participanţilor s-au avut în 

vedere indicatorii statistici descriptivi, scopul cercetării fiind acela de a determina tipul temperamental cu 
frecvenţa cea mai mare în cazul grupului evaluat şi a profilului general, bazat pe calculul mediei, în 
scopul observării tendinţei medii de manifestare a trăsăturilor de personalitate. 

În cazul testului MBTI s-au obţinut două tipuri temperamentale a căror frecvenţă a fost ridicată şi 
patru a căror frecvenţă a fost redusă şi foarte redusă. Astfel: 

1. Tipul temperamental ESTJ (extravert senzorial raţional judicativ) s-a regăsit în cazul a 36 de 
participanţi din cei 55. Media de vârstă a eşantionului ce prezintă un astfel de temperament este de 34 de 
ani, iar vârstele participanţilor sunt cuprinse între 24 şi 42 de ani, frecvenţa cea mai mare regăsindu-se în 
cadrul categoriei de vârstă de 32 de ani. 

Pe o scală ce cuprinde valori de la 0 la 60 orientările temperamentale sunt după cum urmează: 
extravert = 20, senzorial = 37, raţional = 28, judicativ = 33. 

  
Extravert E  *  *  * * * *    *  *  *  *  *  *   I Introvert 
         
Senzorial S  *  *  * .  * * *    *  *  *  *  *  *   N Intuitiv 
         
Raţional T  *  *  * *.  * *    *  *  *  *  *  *   F Afectiv 
        
Judicativ J  *  *  *  . * * *    *  *  *  *  *  *   P Perceptiv 
  60 50 40  30  20  10 10 20 30 40 50 60   

  
Tipul de temperament ESTJ se caracterizează prin sintagma de „administrator al vieţii”, căruia îi 

plac lucrurile bine organizate şi structurate şi care se preocupă de aspectele reale, concrete ale unei 
situaţii. Realitatea pentru aceste persoane este reprezentată de ceea ce poate fi observat, acumulat, 
verificat în mod direct prin intermediul simţurilor. Se încred în gândire şi iau decizii în urma analizei 
logice, într-un proces etapizat care porneşte de la cauză la efect, de la premisă la concluzie. Nu se jenează 
să aibă opinii personale şi să le exprime.  

În activităţile pe care le desfăşoară subiectul ESTJ este condus de rezultatele obţinute. Îşi doreşte 
să devină practic şi analitic pentru a face faţă problemelor cu uşurinţă. Este considerat ca cel mai 
supraîncărcat dintre toate tipurile temperamentale ceea ce poate da naştere unor reacţii de inadaptare. 

2. Tipul temperamental ISTJ (introvert senzorial raţional judicativ) s-a regăsit în cazul a 14 
participanţi din numărul total de 55. Categoria de vârstă a acestor subiecţi este cuprinsă între 27 şi 46 de 



 
 

- 97 -

ani, cu frecvenţa cea mai mare în cadrul categoriei de vârstă de 37 de ani. Media de vârstă a fost de 36 de 
ani şi 6 luni. 

Pe o scală ce cuprinde valori de la 0 la 60, orientările temperamentale sunt după cum urmează: 
introvert = 18, senzorial = 39, raţional = 20, judicativ = 28. 

 
Extravert E  *  *  *  *  *  *    *  *  *  *  *  *   I Introvert 
         
Senzorial S  *  *  *  *  *  *    *  *  *  *  *  *   N Intuitiv 
         
Raţional T  *  *  *  *  *  *    *  *  *  *  *  *   F Afectiv 
        
Judicativ J  *  *  *  *  *  *    *  *  *  *  *  *   P Perceptiv 
  60 50 40 30 20 10 10 20 30 40 50 60   

 
Se observă că în cazul celor două tipuri temperamentale formula de bază se păstrează, în sensul 

că orientarea ST se conservă, schimbându-se direcţia manifestării tendinţelor. Subiectul nu se mai 
manifestă în exterior, ci are o bogată viaţă internă. Premisa după care se ghidează acest tip temperamental 
este aceea că e gata să încerce aproape orice măcar o singură dată. Este un fin observator al realităţii, 
manifestându-se însă ca distant, rece cu cei din jur, de altfel este o persoană neprietenoasă. În situaţiile 
practice manifestă o mare îndemânare, având abilităţi de lucru în sarcinile ce presupun fineţe de execuţie. 
Este întotdeauna pregătit să reacţioneze prompt la ceea ce i se întâmplă. Dintre toate tipurile 
temperamentale acesta este considerat cel mai pragmatic. 

3. Tipul temperamental ESTP (extravert senzorial raţional perceptiv) se întâlneşte la două 
persoane din cadrul eşantionului avut în vedere cu vârsta de 29 respectiv 30 de ani. Se păstrează formula 
de bază, cu singura deosebire că persoanele cu acest temperament nu au tendinţa de a-i judeca pe ceilalţi, 
mulţumindu-se doar să observe şi să ia la cunoştinţă acţiunile lor. Acest temperament desemnează 
„realistul ultim”, care alege căi neconvenţionale de a se manifesta şi care iubeşte distracţia. Filosofia de 
viaţă a acestuia este aceea de „a trăi acum şi aici”. Este recomandat în rezolvarea de probleme, 
socializând foarte uşor. Acesta este cel mai spontan dintre toate tipurile temperamentale.  

Celelalte tipuri temperamentale reprezentate în cadrul eşantionului sunt nerelevante,  
regăsindu-se fiecare la o singură persoană. 

În toate cele trei cazuri se observă faptul că se păstrează formula raţional – senzorial. Combinaţia 
generează un dezvoltat simţ al datoriei. Persoanele de acest gen sunt ascultătoare şi doresc să fie de folos 
grupurilor sociale cărora le aparţin. Se simt cel mai bine când au obligaţii şi vor să fie cei care au grija 
întregii lumi. Preferă mai degrabă să ofere decât să primească. Sunt cei mai responsabili din cele patru 
temperamente. În cazul temperamentului ISTJ se observă că tendinţa către introversie se manifestă în 
cadrul grupului cu media de vârstă mai mare (37 ani), fapt ce poate fi pus şi în seama maturizării şi 
detaşării pe care o dă experienţa bogată de viaţă.  

În cazul evaluării cu proba NEO PI R aceasta s-a aplicat pe eşantionul de 55 de subiecţi cu vârsta 
cuprinsă între 24 şi 46 de ani a cărui medie este de 34 de ani şi 7 luni. 

În cazul factorilor generali cum ar fi nevrozismul media obţinută a fost cea de 4,78, ceea ce 
indică faptul că participanţii se situează la mijlocul distanţei între nivelul scăzut al nevrozismului care 
indică echilibru emoţional, lipsa anxietăţii şi polul opus reprezentat de prezenţa accentuată a acestor 
tendinţe. Factorul extraversie, susţinut şi de tipurile temperamentale prezentate anterior, înregistrează la 
nivelul grupului o medie de 4,68, ceea ce situează şi acest domeniu la mijlocul distanţei între 
manifestările comportamentale observabile şi introversie. 

Domeniul deschidere înregistrează o medie de 3,91, ceea ce poate fi interpretat ca o orientare 
către conservatorism, către „căile bătute”, către ceea ce este cunoscut şi o lipsă a dorinţei de a inova, de a 
încerca ceva nou. 

Agreabilitatea în cadrul grupului se manifestă, de asemenea, la nivel mediu (4,95), ceea ce poate 
reprezenta o piedică în iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor interpersonale. 

Domeniul conştiinciozitate se află la cel mai înalt nivel din cadrul celor cinci, cu o medie de 
6,91. Scorurile înalte la acest domeniu corelate cu cel scăzute la cel al deschiderii poate semnifica faptul 
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că participanţii manifestă conştiinciozitate fapt ce poate fi legat de conservatorism şi preocuparea pentru 
lucrurile importante. 

În cazul faţetelor fiecăruia dintre domenii situaţia se prezintă astfel: 
Nevrozism 
a) anxietate, media se află sub jumătatea distanţei dintre anxietate înaltă şi lipsa anxietăţii; 
b) ostilitatea, ca şi în cazul anxietăţii, valorile sunt în jumătatea inferioară, tinzând către scorurile 

scăzute la această faţetă; 
c) depresia are o medie de 5,53 situându-se peste medie. Corelând aceste rezultate cu cele de la 

MBTI se observă că prezenţa tipului extravert senzorial raţional judicativ determină un grad crescut de 
supraîncărcare ce poate determina accentuarea depresiei; 

d) timiditatea – deşi mai mult de jumătate de eşantion se încadrează în tipul temperamental 
extravert, timiditatea are un nivel crescut cu o medie de 5,62; 

e) impulsivitatea are valori scăzute determinate şi de scorurile scăzute la deschidere, ceea ce 
înseamnă că, deşi tipul temperamental predominant este cel extravert, în acest domeniu se manifestă mai 
puternic tendinţele către introversie; 

f) vulnerabilitatea are valori mari ceea ce determină expunerea participanţilor la variabilele de 
mediu, în special la cea umană, în sensul dezvoltării unor reacţii de inadaptare. 

Extraversie 
a) căldura, entuziasmul înregistrează scoruri scăzute ce descriu un eşantion cu dificultăţi în 

apropierea şi ataşarea de ceilalţi; 
b) spiritul gregar, în contradicţie cu prima faţetă a acestui domeniu are valori medii ridicate ce 

descriu preferinţa pentru compania celorlalţi. Această situaţie poate fi interpretată ca lipsa nevoii de a face 
noi cunoştinţe şi preferinţa pentru conservarea celor vechi; 

c) asertivitatea are scoruri crescute şi indică un comportament dominant, plin de forţă, cu 
ascendenţă socială. Persoanele sunt conştiente de propria valoare, dar în unele cazuri poate apărea 
tendinţa de supraestimare; 

d) activismul are cote ridicate descriind indivizi plini de energie, ce resimt nevoia de a face 
mereu ceva. În cazul acestei faţete trebuie să se ţină seama de faptul că eşantionul este format din 
participanţi de sex bărbătesc al căror grad de activism este cunoscut ca fiind mai ridicat; 

e) stimularea este reprezentată de scoruri situate către limita inferioară ce confirmă tendinţa către 
conformism şi stabilitate a eşantionului; 

f) emoţiile pozitive au o medie situată la jumătatea scalei de 9 trepte, ceea ce poate descrie o 
categorie de subiecţi echilibraţi, dacă luăm în considerare profesia pe care o practică. 

Deschiderea 
a) spre fantezie are o medie de 6,42, subiecţii visează creându-şi o viaţă interioară bogată unde se 

refugiază când realitatea contravine planurilor sau părerilor lor; 
b) în plan estetic, eşantionul nu manifestă deschidere, componenţii acestuia nefiind interesaţi de 

domeniile esteticii; 
c) spre modurile proprii de a simţi, profil preponderent extravert contravine cu această faţetă de 

aceea scorurile în acest caz sunt foarte scăzute; 
d) în planul acţiunilor scorurile sunt scăzute, nu manifestă dorinţa de a încerca lucruri noi fiind 

conservatori; 
e) în plan ideatic, „curiozitatea intelectuală” caracterizează în mică măsură eşantionul; 
f) în planul valorilor subiecţii nu simt nevoia să reconsidere valorile date, conformismul 

accentuat în cadrul celorlalte faţete se regăseşte şi în acest caz în care scorurile sunt scăzute. 
Agreabilitatea 
a) încrederea nu este punctul forte al acestui eşantion; 
b) sinceritatea înregistrează valori medii, ceea ce poate releva „efectul de faţadă”, caracteristic 

evaluării cu ajutorul probelor pe bază de chestionar; 
c) altruismul specific formulei temperamentale ST se confirmă şi în cazul de faţă prin 

intermediul scorurilor înalte ce descriu persoane cu interes activ pentru binele altora; 
d) bunăvoinţa înregistrează de asemenea valori crescute, descriind persoane cu tendinţa de a-şi 

inhiba agresivitatea; 
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e) modestia, fără să le lipsească încrederea în sine, subiecţii din cadrul cercetării înregistrează 
scoruri mari în cazul acestei faţete; 

f) blândeţea se situează la valori medii, indicând preocuparea faţă de semeni. 
Conştiinciozitatea 
a. competenţa înregistrează scoruri înalte, ce semnifică faptul că subiecţii se consideră capabili şi 

pregătiţi pentru viaţă. 
b. ordinea, scorurile înalte descriu subiecţi organizaţi, clari, care îşi păstrează lucrurile la locul 

lor. 
c. simţul datoriei este foarte ridicat, indicând responsabilitatea asumării conştiente, persoana 

aderă la principiile etice. 
d. dorinţa de realizare nu este foarte bine reprezentată, situându-se la nivel mediu. 
e. auto-disciplina prezintă o medie de 6,69 din 9 şi reprezintă capacitatea de a începe o sarcină şi 

de a o duce la bun sfârşit. 
f. deliberarea prezintă cea mai înaltă medie (7,00) şi reprezintă tendinţa de a gândi atent înainte 

de a acţiona, caracteristice fiind chibzuinţa şi precauţia. 
 
Concluzii 
 
Având în vedere sarcinile de lucru descrise pentru categoria profesională de agent de siguranţă 

publică, aplicarea celor două probe a avut în vedere nivelul la care anumite trăsături de personalitate se 
dezvoltă sau regresează în urma practicării acestei profesii. 

Temperamentul ca latură dinamică, manifestă a personalităţii iese în evidenţă în primul rând în 
relaţiile cu ceilalţi şi este ştiut că părerea despre ceilalţi se formează în primul minut de contact. Astfel 
este necesar ca poliţistul ce desfăşoară activităţi de ordine publică, deşi temperamentele nu pot fi 
valorizate, să prezinte un tip temperamental care să îi permită contactul cu oamenii. În cazul eşantionul 
avut în vedere s-a observat orientarea extrovertă a tipurilor temperamentale ceea ce reprezintă un avantaj 
în activităţile care presupun contactul cu oamenii. Orientarea ST determină, aşa cum am mai menţionat, 
tendinţa de a se face utili grupurilor sociale cărora le aparţin. Şi dă naştere unui înalt simţ al datoriei. 

Structuralitatea personalităţii redată cu ajutorul domeniilor şi faţetelor chestionarului NEO PI R, 
ajută la formarea unei opinii asupra profilului pe care agentul de siguranţă publică ar trebui să îl prezinte. 
În acest sens este utilă compararea profilului obţinut în urma interpretării rezultatelor şi a celui „ideal” 
obţinut în baza studierii domeniului personalitate din cadrul psihoprofesiogramei agentului de ordine. 

Compararea celor două profile scoate în evidenţă faţetele cu risc în ceea ce priveşte accentuarea 
trăsăturilor de personalitate specifice acestora, astfel în cazul domeniului nevrozism, eşantionul prezintă o 
medie de aproape cinci, în timp ce ar fi preferabil ca aceasta să nu depăşească valoarea 1. O astfel de 
manifestare în planul personalităţii poate afecta activitatea profesională a individului, dând naştere unor 
stări de nelinişte, angoasă în situaţii când acesta trebuie să manifeste echilibru: 

 Domeniul deschidere care descrie contactul social facil este de preferat să se situeze peste 
valorile medii, în timp ce în cadrul eşantionului are valori scăzute. Acest fapt poate influenţa activităţi din 
sfera profesională, cum ar fi culegerea de informaţii, deoarece aceasta presupune intrarea în contact şi 
socializarea cu alte persoane; 

 Şi în ceea ce priveşte agreabilitatea există diferenţe între cele două valori, însă în acest caz 
este semnificativă categoria socială cu care agentul de siguranţă publică intră în contact, astfel în cazul 
infractorilor este de preferat ca nivelul acesteia să fie redus; 

 Conştiinciozitatea are valori apropiate, ceea ce determină observarea modului serios în care 
participanţii la cercetare se raportează la sarcinile ce le sunt atribuite; 

 Dintre faţetele nevrotismului, anxietatea prezintă valori discrepante. Despre necesitatea ca 
scorurile la această faţetă să fie reduse, am vorbit în cazul domeniului nevrozism; 

 Ostilitatea şi depresia înregistrează, de asemenea, valori mai crescute decât cele de preferat, 
dar explicaţia scorurilor crescute la depresie a fost scoasă în evidenţă la interpretarea rezultatelor; 

 Valorile impulsivităţii se suprapun cu aproximaţie, ceea ce asigură o bună reacţie în situaţiile 
neprevăzute, fapt ce reduce riscul apariţiei unor incidente nedorite; 
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 Vulnerabilitatea se află la poli opuşi în cazul celor două profile, fapt ce poate determina 
expunerea poliţistului la influenţe nefaste sau pierderea obiectivităţii profesionale; 

 Deşi puţin probabil să se manifeste în cazul unei astfel de profesii, fantezia înregistrează 
valori superioare în cazul eşantionului; 

 Ultimele două domenii, conştiinciozitatea şi agreabilitatea, prezintă scoruri înalte la 
principalele faţete cum ar fi: altruism (necesar în relaţiile cu persoanele vârstnice pe care poliţistul trebuie 
să le sprijine), competenţă, complianţă, asertivitate, blândeţe (necesară în cadrul grupurilor unde 
desfăşoară activităţi de prevenire a infracţionalităţii, cum ar fi instituţiile de învăţământ sau în situaţia 
coordonării activităţilor de pregătire a cetăţenilor în scopul de a reacţiona prompt în faţa fenomenului 
infracţional); 

 Modestia este încă o trăsătură de personalitate care nu ar trebui să lipsească poliţistului; 
 Un alt domeniu, cel al conştiinciozităţii este cel mai bine reprezentat, valorile majorităţii 

faţetelor aflându-se la un nivel înalt. Astfel competenţa, ordinea, datoria, auto-disciplina, deliberarea, 
categorii care fac parte din deontologia profesională a agentului de siguranţă publică, se regăsesc şi în 
cadrul structurii de personalitate la majoritatea celor evaluaţi. 

Dincolo de necesitatea manifestării pregnante a unor trăsături de personalitate, trebuie luat în 
considerare faptul că, deşi activitatea profesională pe care o desfăşoară solicită maximă obiectivitate, 
devotament, altruism, autodisciplină, dorinţă de realizare, asertivitate, poliţistul, în cazul nostru categoria 
profesională de agent de siguranţă publică, are propria individualitate, iar condiţia sa de fiinţă bio-psiho-
socială, îl determină ca, în unele situaţii, să fie la fel de „uman” ca şi ceilalţi semeni ai săi. 
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Consumul de droguri cunoaşte o expansiune în rândul populaţiei tinere şi, de aceea, factorii de 

decizie sunt din ce în ce mai preocupaţi şi implicaţi în adoptarea unor politici clare în scopul reducerii 
cererii de droguri. Pentru elaborarea şi implementarea unor activităţi preventive, coerente şi eficiente este 
necesară, însă, o cunoaştere a fenomenului atât pe plan naţional, cât şi pe plan local, cunoaştere care să 
reprezinte un punct de plecare fundamentat ştiinţific pentru formularea unor politici de răspuns adecvate.  

Analiza rezultatelor oferite de studiile realizate în domeniu, au permis descrierea multiplilor 
factori implicaţi în consum (genetici, biologici, emoţionali, psihologici, familiali, interpersonali, 
educaţionali, sociali, comunitari şi ambientali) şi evidenţierea faptului că riscul de consum şi abuz 
problematic de droguri creşte în timpul diferitelor etape de tranziţie vitală (trecerea de la învăţământul 
primar la cel secundar sau de la învăţământul preuniversitar la cel universitar, încadrarea în muncă sau 
încorporarea în diverse culturi profesionale ori, din contră, înfruntarea cu şomajul sau pensionarea etc.). 
De asemenea, rezultatele obţinute din evaluarea diverselor modele de intervenţie preventivă au permis, de 
asemenea, descrierea factorilor al cărui control sau modificare contribuie la o scădere semnificativă a 
consumului problematic de droguri şi, în acest fel, au adus informaţii despre factorii pozitivi sau negativi 
asociaţi cu respectivul consum5. 

Factorii de risc sunt circumstanţele prezente înainte de iniţierea consumului, abuzului sau 
consumului problematic de droguri. În 1994, Comitetul de Prevenire a Tulburărilor Mintale al 
Institutului de Medicină al SUA a definit factorii de risc ca „acele caracteristici, variabile sau 
circumstanţe care, confluind în viaţa unei persoane, contribuie la creşterea probabilităţii ca acea 
persoană să dezvolte o problemă de comportament, în comparaţie cu orice altă persoană din populaţia 
generală, selecţionată la întâmplare.  

De obicei, aceşti factori sunt clasificaţi în două mari grupe:  
1. Factorii sociali şi culturali ampli (contextuali): 

– legile şi normele sociale favorabile comportamentelor de consum şi abuz (un rol important în 
limitarea consumului îl au normele/măsurile privind restrângerea numărului punctelor de vânzare şi a 
orarelor de vânzare, creşterea preţurilor prin legislaţie şi impozite, legislaţia care limitează vârsta de 
vânzare şi limitarea locurilor publice de consum); 

– disponibilitatea (numărul şi accesibilitatea punctelor de vânzare, eficienţa mecanismelor de 
promovare şi distribuţie etc.) atât pentru drogurile legale, cât şi pentru cele ilegale; 

– extrema deprivare socială (sărăcie extremă asociată cu alte tipuri de probleme personale şi 
familiale sau indicatori de dezavantaj social, precum aglomerările umane şi condiţiile de viaţă proaste); 

                                                 
5 National Institute on Drug Abuse (1997) în Cicu, Gabriel, 2005, „Factori de risc şi de protecţie în consumul şi 

abuzul de droguri” (http://www.ana.gov.ro/rom/studii2.htm). 
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– dezorganizarea în mediul social imediat (schimbări culturale bruşte care determină o deteriorare 
a abilităţilor familiei pentru a transmite valori prosociale copiilor şi adolescenţilor). 

2. Factori de risc individuali şi interpersonali:  
– factori psihologici – de exemplu, căutarea de senzaţii noi, capacitate scăzută de evitare a 

durerii/rănirii, incapacitatea de a controla emoţiile, labilitate emoţională sau agresivitate şi ostilitate; 
– atitudini şi comportamente familiale permisive cu privire la droguri (de exemplu, consumul de 

droguri legale şi/sau ilegale care se produce în familie);  
– disfuncţii educative ale familiei/stiluri parentale inconsistente în stabilirea de norme de 

comportament în familie şi problemele de abuz de droguri, mai ales la copiii care prezintă vreun tip de 
comportament dezadaptativ (tulburări de atenţie, iritabilitate şi agresivitate); 

– lipsa unor legături afective familiale; 
– eşecul şcolar şi angajament scăzut faţă de şcoală (studiile indică o relaţie inversă între abuzul 

de droguri şi integrarea şcolară şi/sau existenţa expectativei de continuare a studiilor secundare);  
– asocierea cu anumiţi colegi care consumă droguri (anturajul) - relaţia între afilierea la un grup 

şi consumul de droguri nu este o relaţie unidirecţională (influenţa grupului asupra individului) ci, în acest 
sens, se produce o relaţie biunivocă (indivizii tind să se integreze în grupuri cu aceleaşi afinităţi) şi, în 
mod normal, intrarea în grupuri fără norme se produce înaintea iniţierii consumului de droguri;  

– atitudini favorabile consumului de droguri (convingerea că beneficiile potenţiale ale consumului 
sunt mai mari decât posibilele costuri).  

 
Factori de protecţie – se înţeleg acele circumstanţe moderatoare ale expunerii la factorii de risc. 

Nu sunt în mod necesar factori opuşi celor de risc, ci desemnează anumite circumstanţe sau condiţii ce 
pot media sau modera efectele expunerii la situaţii de risc şi, în acest fel, pot reduce vulnerabilitatea 
indivizilor în faţa problemelor relaţionate cu drogurile6. 

1. individuali – capacitatea individuală a persoanei de a-şi rezolva probleme şi de interiorizare a 
normelor sociale cu privire la controlul consumului de droguri;  

2. familiali – existenţa unor legături emoţionale puternice între părinţi/tutore şi copii şi a unor 
norme familiale consistente (generale, clare şi stabile), prezenţa părinţilor/tutorilor în viaţa copiilor 
(participarea la activităţile copiilor şi supervizarea părintească asupra vieţii copiilor); 

3. educativi – existenţa unui randament şcolar satisfăcător cu aspiraţii şi expectative rezonabile 
de a continua studiile şi a unei legături afective pozitive cu şcoala şi/sau cu profesorii; 

4. contextuali – disponibilitatea unui mediu social de suport şi întărirea abilităţilor copilului de a 
înfrunta succesivele provocări pe care le presupune integrarea socială, existenţa unor legături emoţionale 
puternice cu instanţele socializatoare, precum familia, şcoala, biserica sau alte instituţii cu caracter social 
şi participarea activă la activităţile acestor instanţe sociale, menţinerea unor valori prosociale din partea 
grupului de egali, dar şi aprecierea pozitivă a grupului de către părinţi sau tutori. 

Modelul asupra factorilor de risc şi de protecţie are importante implicaţii practice în câmpul 
reducerii cererii de droguri, deoarece intervenţiile în acest sector trebuie să se centreze pe reducerea 
riscurilor imediate ale abuzului de droguri şi promovarea stabilirii pe termen lung a factorilor de protecţie, 
în special în grupurile care au fost supuse la situaţii mai intense de risc.  

Stabilirea tendinţelor de consum, a atitudinilor faţă de consumul de droguri şi consumatori, 
evidenţierea caracteristicilor consumatorilor, identificarea factorilor de risc şi de protecţie care conduc la 
diferite modele de consum, reprezintă o etapă importantă în evaluarea evoluţiei fenomenului consumului 
de droguri. Cercetarea consumului de droguri ilegale în rândul adolescenţilor poate fi considerată o 
provocare, nu doar prin noutate şi interes ci, mai ales, prin dificultatea de a obţine date valide. Studiul de 
faţă este o primă evaluare a situaţiei concrete a consumului de substanţe ilicite în rândul populaţiei şcolare 
din învăţământul preuniversitar (liceele şi şcolile de artă şi meserii) din judeţul Buzău şi constituie o bază 
ştiinţifică pentru elaborarea strategiei locale şi a noului plan de aplicare a Strategiei Naţionale  
Antidrog. 

                                                 
6 Werner, 1989; NIDA, 1993; Lozano si Gonzales, 1998 în Cicu, Gabriel, 2005, „Factori de risc şi de protecţie în 

consumul şi abuzul de droguri” (http://www.ana.gov.ro/rom/studii2.htm). 
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Metodologia cercetării 
 
Studiul a fost derulat în anul 2008 (colectarea datelor a avut loc în perioada noiembrie 2007 – 

februarie 2008). Coordonarea culegerii datelor, introducerea, curăţarea bazei de date şi redactarea 
raportului a fost realizată de Carmelia Ungureanu – psiholog şi Claudia Isacof – asistent social (din 
cadrul CPECA Buzău), iar conceperea chestionarului, testarea acestuia, eşantionarea şi ponderarea 
eşantionului, realizarea machetei bazei de date, analiza şi interpretarea datelor şi redactarea raportului de 
sociolog drd. Aurora Lefter (din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog – Centrul de Studii). 

 
Obiective specifice 

• Obţinerea de date privind prevalenţa consumului diferitelor substanţe psihoactive în rândul 
populaţiei şcolare; 

• Cunoaşterea caracteristicilor socio-demografice ale consumatorilor de droguri în rândul 
populaţiei şcolare; 

• Identificarea unor atitudini, cunoştinţe în rândul populaţiei şcolare în ceea ce priveşte 
consumul de droguri; 

• Identificarea unor modele de consum în rândul populaţiei şcolare; 
• Identificarea factorilor de risc şi de protecţie pentru populaţia şcolară din învăţământul 

preuniversitar din judeţul Buzău. 
 
Ipoteze – Studiul a pornit de la următoarele ipoteze: 
• gradul de familiarizare, de cunoaştere a drogurilor ilegale este mare (majoritatea elevilor au 

auzit despre droguri); 
• elevii frecventează locuri unde se consumă droguri; 
• în rândul adolescenţilor, cuprinşi în sistemul educaţional, sunt elevi care au consumat cel puţin 

o dată droguri ilegale; 
• consumul este influenţat de cunoaşterea/necunoaşterea efectelor negative ale drogurilor; 
• consumul de droguri apare, mai frecvent, la tinerii cu probleme psihosociale (probleme 

familiale, părinţi cu atitudini tolerante sau care consumă alcool, tutun, stimă de sine scăzută, rezistenţă 
scăzută la influenţa prietenilor etc.); 

• prevalenţa consumului de droguri ilicite (mai ales a canabisului şi derivatelor de canabis şi a 
drogurilor de petrecere – tip ecstasy) este mai ridicată în rândul celor care au consumat/consumă tutun 
şi/sau alcool, decât în rândul celor care nu au consumat/nu consumă. 

 
Metoda de cercetare utilizată a fost ancheta sociologică, iar instrumentul de cercetare aplicat a 

fost un chestionar structurat cu 53 de întrebări organizate pe 4 secţiuni (date socio-demografice, tutun, 
alcool şi droguri ilicite) şi care se referă la cunoştinţele, atitudinile, practicile de consum ale liceenilor, 
precum şi la factorii de risc şi de protecţie în ceea ce priveşte consumul de tutun, alcool şi droguri ilicite. 
Tehnica de anchetă utilizată pentru acest studiu a fost chestionarul autoaplicat, completat simultan de mai 
multe persoane.  

Chestionarul a fost aplicat în 13 unităţi de învăţământ din judeţul Buzău, metoda de eşantionare 
folosită fiind una bistadială: stratificată în primul stadiu (criterii: tipul – liceu/SAM7 şi mediul unităţii de 
învăţământ – urban/ rural şi anul de studiu - clasa) şi aleatoare în al doilea stadiu. S-a stabilit un eşantion 
de 1007 de persoane (95% - nivel de încredere a rezultatelor şi 3% - eroare de reprezentativitate a 
eşantionului). 

 
ANALIZA DATELOR  
 
Consumul de tutun 
Peste jumătate (56,6%) dintre respondenţi au declarat că au fumat cel puţin o dată în viaţă, mai 

mult de o treime (34,2%) au fumat cel puţin o dată în ultimele 12 luni, iar mai mult de unul din 4 subiecţi 
(26%) au declarat că au fumat cel puţin o dată în ultimele 30 de zile. 

                                                 
7 Şcoală de arte şi meserii 
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Figura 1 – Distribuţia subiecţilor în funcţie de frecvenţa consumului de tutun 

 
Necesitatea implementării programelor de prevenire devine evidentă dacă avem în vedere că: 

• proporţia celor care declară că în prezent sunt nefumători (au încercat, dar acum nu mai 
fumează sau nu au fumat niciodată) scade de la 84,5% – clasa a IX-a la 66,7% clasa a XII-a, iar proporţia 
celor care fumează în fiecare zi creşte de la 8,7% (clasa a IX-a) la 22,6% (clasa a XIII-a); 

• doar jumătate dintre elevii care au declarat că au consumat tutun cel puţin o dată de-a 
lungul vieţii, au rămas la stadiul unui consum experimental (au consumat 1–2 ori de-a lungul vieţii); 

• întrebaţi cât de probabil este ca în următorul an să fumeze, 9,2% dintre respondenţi care 
nu au consumat tutun până în prezent, au declarat că este posibil/foarte posibil ca ei să fumeze în 
următorul an, iar dintre cei care au declarat că au fumat cel puţin o dată de-a lungul vieţii doar un sfert 
(24,2%) exclud cu siguranţă posibilitatea ca ei să mai fumeze în viitor; 

• 16,7% – fumează zilnic (dintre care 5,7% fumează zilnic un pachet de ţigări sau chiar 
mai mult); 

• 13,1% dintre subiecţii care au declarat că fumează, au debutat în consumul de tutun la  
9 ani sau chiar mai devreme (1,9% trecând chiar şi la consum regulat). 

Cei mai mulţi dintre respondenţii care au fumat cel puţin o dată de-a lungul vieţii sunt de sex 
bărbătesc şi cu vârsta de 17 de ani şi peste. Adolescenţii de sex bărbătesc şi cei de 18 ani şi peste, 
consumă tutun mai frecvent decât cei de sex femeiesc şi cei care au cel mult 17 ani, iar băieţii încep 
consumul de tutun mai devreme de 14 ani şi fumează în locuri publice într-o proporţie mai mare decât 
fetele. Cei mai mulţi elevi care fumează zilnic au locuit doar în mediu urban, iar cei mai puţini au locuit 
doar în mediu rural (35,5%, respectiv 13,9%).  

Prevalenţa consumului de tutun de-a lungul vieţii se asociază semnificativ statistic cu situaţia 
familială: ce-a mai mică proporţie de adolescenţi care au declarat că au fumat cel puţin o dată în viaţă, 
locuiesc cu ambii părinţi naturali (54,2%); dintre cei care sunt în familii monoparentale sau reconstituite 
au consumat tutun cel puţin o dată în viaţă 64,6%, respectiv 70%; iar cea mai mare proporţie de 
adolescenţi care au răspuns pozitiv în privinţa consumului de tutun – 80% se înregistrează pentru 
adolescenţii care locuiesc fără părinţi. De asemenea, prevalenţa consumului de tutun de-a lungul vieţii 
creşte direct proporţional cu nivelul de şcolarizare al părinţilor şi se asociază semnificativ statistic cu 
itemul „În familia mea există cineva care are probleme cu legea”. 

Analiza disponibilităţii şi a accesibilităţii tutunului (ţigărilor) indică faptul că, peste 2/3 (67,5%) 
din adolescenţii din judeţul Buzău şi-ar putea procura ţigări uşor sau oricând doresc. Deşi legislaţia 
românească are prevederi clare privind interzicerea vânzării de tutun minorilor (OUG nr. 55/1999 pentru 
interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din 
tutun minorilor), 61,7% dintre subiecţii de 15–17 ani declară că, dacă doresc, pot face rost de ţigări uşor 
(32,3%) sau oricând doresc (29,4%). Aplicarea prevederilor legale este mai strictă în mediul rural faţă de 
urban: 25% dintre minorii care învaţă în mediul rural apreciază că este dificil/ imposibil să-şi procure 
ţigări dacă doresc, comparativ cu 14,2% dintre subiecţii de 15–17 ani care învaţă în mediul urban. 
Disponibilitatea ţigărilor se asociază semnificativ statistic cu prevalenţa consumului de tutun de-a lungul 
vieţii şi frecvenţa fumatului, iar unul din 5 adolescenţi (21,5%) a alocat resurse în ultima lună pentru 
ţigări. 

Mediul familial are o mare influenţă în comportamentul adolescenţilor, care tind să adopte 
„normele” persoanelor apropiate. Există o asociere semnificativă statistic între prevalenţa consumului de 
tutun de-a lungul vieţii a adolescenţilor şi consumul de tutun al membrilor familiei (cele mai influente 
persoane fiind fratele/sora şi mama) sau nivelul de permisivitate al părinţilor faţă de consumul de tutun al 
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propriilor copii: adolescenţii ai căror părinţi sunt mai toleranţi, sunt mult mai tentaţi să consume tutun, 
faţă de cei ai căror părinţi le-ar interzice, în mod categoric, să fumeze/ar dezaproba/ar pedepsi adoptarea 
acestui comportament.  

Întrebaţi dacă cel/cea mai bun/ă prieten/ă fumează, 41% au declarat că acesta/aceasta este 
fumător (dintre care 27,3% fumează zilnic şi 13,7% ocazional), iar referitor la consumul de tutun al 
prietenilor cu care petrec cea mai mare parte a timpului, 72,9% au declarat că în anturajul lor se fumează 
(dintre care 20,8% fac parte dintr-un grup de prieteni în care fumează mai mult de jumătate dintre 
prieteni).  

Implicarea în activităţile şcolare sau extraşcolare – absenţa de la orele de şcoală, preferinţele 
pentru petrecerea timpului liber (frecventare discotecă/cafenea/petreceri etc., întâlniri cu prietenii pentru a 
se distra pe seama altora şi jocuri mecanice) şi absenţa unor preocupări/hobby-uri se asociază 
semnificativ statistic cu consumul de tutun şi frecvenţa fumatului (ocazional/zilnic).  

Cunoştinţe, percepţia consecinţelor consumului de tutun şi opinii privind motivaţia debutului/ 
consumului de tutun – 2 din 5 adolescenţi (39,3%) declară că nu au cunoştinţe suficiente despre nicotină 
şi efectele ei, iar percepţia riscurilor pe care le presupune fumatul este dependentă de tipul şi frecvenţa 
consumului: riscuri mari – 78,9% în cazul consumului zilnic a unui pachet sau chiar mai mult şi doar 
20,7% pentru consum ocazional. În privinţa consecinţelor pe care consideră că le-ar putea avea consumul 
de tutun asupra unui tânăr de vârsta sa, se observă că aproximativ 1 din 10 (12%) subiecţi consideră că nu 
dă dependenţă, iar 17,6% că nu ar putea avea probleme cu sănătatea din cauză că fumează. Îngrijorător 
este faptul că sunt şi elevi care atribuie şi efecte pozitive consumului de tutun: mai mult de 1/3 (38,4%) 
cred că s-ar simţi mai relaxaţi, 29,8% declară că s-ar distra mai bine, 16,4% consideră că fumând ar 
deveni mai încrezători în forţele proprii şi mai sociabili, 15,3% cred că ar deveni mai populari.  

Referitor la opinia privind cauzele/motivele care determină debutul/consumul de tutun se 
observă că cele mai importante trei motive/cauze în opinia adolescenţilor sunt:  

• anturajul/ prietenii (menţionat de 81,5% dintre respondenţi); 
• curiozitatea, tentaţia (52,2% dintre respondenţi); 
• prostia (30,9% dintre respondenţi).  

Folosind regresia logistică s-au analizat caracteristicile ce diferenţiază adolescenţii care au 
consumat tutun, cel puţin o singură dată de-a lungul vieţii, de cei care au declarat că nu au fumat 
niciodată. Modelul clasifică corect 78,1% dintre subiecţi (79% dintre fumători şi 76,9% dintre 
nefumători), iar coeficienţii Cox & Snell R2 (0,386) şi Nagelkerke R2 (0,523) indică o corespondenţă 
moderată între model şi datele reale (N = 562 de subiecţi) : 

În risc (fumat) = -2,123+ 1,942x D2_A (sigur da + probabil) + 1,598 x P10_A (da) + 1,262 x 
P1_A (foarte posibil + posibil) + 0,801 x Q11_B (da) + 0,790 x P6_B(3 zile sau mai mult)+ 0,771x T1_D 
(zilnic + ocazional) + 0,690 x Q1 sex (masculin) + 0,675 x D20_B (mai mult de ½ + toţi) + 0, 626 x Q3 
(11 – 20 ani urban + doar urban) 

unde: D2_A – acceptarea propunerii unui prieten de a fuma o ţigară pentru a se calma, în cazul în 
care se află într-o situaţie de stres (un test important care ar urma să aibă loc a doua zi); P10_A – bani pe 
ţigări în ultimele 30 de zile (da); P1_A – probabilitate fumat anul viitor (foarte posibil +posibil); Q11_B – 
preocupări timpul liber_ieşirile seara în oraş (discotecă/cafenea/petreceri); P6_ B – neimplicarea în 
activităţile şcolare (zile de „chiul”); T1_D – consumul de tutun al celui mai bun/ă prieten/ă; Q1 – sex; 
D20_B – consumul de tutun al anturajului; Q3 – mediul de rezidenţă (perioada de contact cu mediul 
urban). 

Consumul de alcool (produse alcoolice) – înregistrează cel mai înalt nivel al prevalenţei 
consumului de droguri: 

• 85% dintre respondenţi au declarat că au consumat cel puţin o dată în viaţă, băuturi  
alcoolice; 
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• peste (77,6%) au consumat alcool cel puţin o dată în ultimele 12 luni; iar mai mult de 3 din 5 
subiecţi (59%) au declarat că au consumat alcool în ultimele 30 de zile. 

 
Figură 2 – Distribuţia subiecţilor în funcţie de prevalenţa consumului de alcool şi a consumului 

excesiv de alcool cu inducerea stării de ebrietate 
 
Necesitatea implementării programelor de prevenire devine evidentă dacă avem în vedere că: 
• foarte puţini adolescenţi rămân la stadiul de consum experimental: doar 13,7% au declarat că 

au consumat alcool o dată sau de 2 ori în viaţă, aproximativ 1/3 (29,6%) consumă alcool cel puţin o dată 
la 2 săptămâni, iar 3,5% dintre respondenţi au declarat că, în ultimele 30 de zile, au consumat alcool în 
fiecare zi; 

• deşi consumul de alcool în perioada adolescenţei poate cauza probleme de sănătate şi sociale, 
37,5% dintre respondenţi au consumat, de-a lungul vieţii, excesiv alcool ajungând la starea de beţie; 
dintre aceştia 13% au „experimentat” cel puţin o dată în ultimele 30 de zile starea de ebrietate, iar 0,8% 
dintre respondenţi au declarat că, în ultimele 30 de zile, au consumat excesiv alcool până la starea de 
ebrietate în fiecare zi; 

• doar 33,8% dintre respondenţi exclud cu siguranţă posibilitatea ca ei să consume alcool în 
următorul an şi numai 43,1% exclud faptul că vor consuma cantităţi mari de alcool, astfel încât să ajungă 
la starea de ebrietate,  

• în ultimele 30 de zile, 20,6% dintre respondenţi au consumat, de cel puţin 2 ori, consecutiv 
mai mult de cinci băuturi alcoolice (consum compulsiv, de tip „binge drinking”); 

• solicitaţi să aprecieze gradul de ebrietate la care au ajuns ultima dată când au consumat 
alcool, pe o scală de la 1(deloc) la 10(foarte ameţit), 15,8% dintre adolescenţi au optat pentru valori ale 
scalei mai mari de 5 (dintre care 5% pentru valoarea 10); 

• cei mai mulţi dintre subiecţi au declarat că au început consumul de bere, vin şi şampanie la 
vârsta de 9 ani sau chiar mai devreme, iar cel de şampanie şi tărie, precum şi consumul excesiv de alcool 
cu inducerea stării de ebrietate la vârsta de 16 ani sau mai târziu. 

Comparativ cu subiecţii de sex femeiesc, cei de sex bărbătesc au un consum actual şi excesiv mai 
mare şi tind să consume mai des la o singură ocazie cinci sau mai multe rânduri de alcool. Ca tip de 
băutură preferat, băieţii optează într-o mai mare proporţie pentru bere, vin şi băuturi alcoolice tari, 
consumând, mai ales în locuri publice (locaţii de petrecere a timpului liber, la şcoală sau pe stradă, în parc 
etc.), iar fetele preferă şampania şi consumă într-o proporţie mai mare la domiciliu propriu/al altei 
persoane (colegi, prieteni, vecini, rude). 

Există o asociere semnificativ statistică între perioada de contact cu mediul urban şi prevalenţa 
consumului/consumului excesiv de alcool de-a lungul vieţii: proporţia de adolescenţi care au declarat că 
de-a lungul vieţii au consumat/consumat excesiv alcool cel puţin o dată este cea mai mare în rândul 
respondenţilor care au locuit numai în mediu urban, urmată de cea a subiecţilor care au locuit atât în 
mediul urban, cât şi rural, iar cea mai mică este pentru cei care au locuit doar în rural. 

Situaţia familială – consumul/consumul excesiv de alcool de-a lungul vieţii se asociază 
semnificativ statistic şi cu nivelul de educaţie al părinţilor: proporţia adolescenţilor care au declarat că au 
consumat/consumat excesiv alcool creşte o dată cu nivelul de educaţie al părinţilor, iar consumul excesiv 
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alcool, cu experimentarea stării de ebrietate, de-a lungul vieţii se asociază semnificativ statistic şi cu 
itemii „în familia mea există cineva care are probleme cu legea” şi „în familia mea se consumă destul de 
des alcool în cantităţi mari”. 

Analiza disponibilităţii şi accesibilităţii alcoolului indică faptul că aproximativ 7 din 10 
adolescenţi şi-ar putea procura bere (77%), şampanie (61,4%) şi vin (75,8%) uşor sau oricând doresc, iar 
pentru tărie (whisky, cognac sau amestecuri de tărie cu băuturi nealcoolizate) acest lucru este valabil 
pentru ½ dintre respondenţi. Adolescenţii au o accesibilitate la alcool mai mare în locaţiile de petrecere a 
timpului liber (bar/restaurant/discotecă) decât în magazine care vând astfel de produse (supermarket, 
magazin de băuturi alcoolice, chioşc, benzinărie). Diferenţa dintre proporţia subiecţilor de 15-17 ani şi 
cea a celor de 18 ani şi peste, care declară că, dacă doresc, pot face rost de alcool uşor sau oricând doresc 
este relativ mică de 10–15%.  

În privinţa consumului de alcool al membrilor familiei (de tip „binge drinking” şi de tip excesiv, 
cu inducerea stării de ebrietate), analiza datelor arată că tatăl a 22,3% dintre adolescenţi consumă frecvent 
mai mult de cinci băuturi alcoolice consecutiv, iar pentru 1/10 dintre adolescenţi (11,9%) tatăl ajunge 
frecvent la starea de ebrietate. Consumul excesiv (beţie) de băuturi alcoolice al adolescentului se asociază 
semnificativ statistic cu consumul des de tip „binge drinking” şi cel de tip excesiv ale tatălui şi cu 
„experimentarea” frecventă a stărilor de ebrietate de către frate/soră. Faptul că alcoolul este un drog social 
larg acceptat, îi determină pe unii părinţi să fie mult mai toleranţi cu consumul de alcool al adolescenţilor 
în comparaţie cu consumul de tutun: 

• 9,1 % – tată, respectiv 7,5% dintre mame le/le-ar permit/e să consume alcool (în cazul 
tutunului doar 5,4% – taţi şi 5,8% – mame); 

• doar aproximativ 3 din 5 părinţi (taţi – 59,2%, mame – 64,8%) le-ar interzice categoric 
propriilor copii să consume alcool/i-ar pedepsi/nu i-ar aproba (pentru tutun: tată –68,5%, mamă – 70,9%). 

Există o asociere semnificativă între nivelul de tolerare (permisivitate) al părinţilor şi consumul 
de alcool al adolescenţilor: proporţia subiecţilor care au declarat că, de-a lungul vieţii, au consumat cel 
puţin o dată alcool sau că au ”experimentat” cel puţin o dată starea de ebrietate creşte proporţional cu 
nivelul de permisivitate al părinţilor. Nivelul de tolerare (permisivitate) al părinţilor creşte atunci când 
copiii dobândesc statutul de majori. 

Influenţa celui/celei mai bun/ă prieten/ă şi a anturajului - aproximativ unul din 5 adolescenţi 
(17,9%) au declarat că cel/cea mai bun/ă prieten/ă consumă des mai mult de 5 pahare de băuturi alcoolice 
o singură dată (consum compulsiv) sau ajung des în starea de beţie, iar 58,2% dintre adolescenţi au 
declarat că în anturajul lor se consumă excesiv alcool până la inducerea stării de ebrietate (24,1% fac 
parte dintr-un grup de prieteni în care cel puţin jumătate sau toţi membrii au „experimentat” starea de 
beţie). Întrebaţi dacă ar accepta propunerea prietenului de a consuma alcool pentru sărbători promovarea 
unui test (în condiţiile în care au resurse financiare „ceva bani de buzunar”, iar magazinul de băuturi este 
alături), mai puţin de ½ dintre subiecţi (43,8%) au respins categoric posibilitatea ca ei să accepte, iar 8,4% 
au declarat că vor accepta, în mod sigur, propunerea.  

Cunoştinţe, percepţia consecinţelor şi riscurilor consumului de alcool şi opinii privind motivaţia 
debutului/consumului de alcool – 18,4% dintre adolescenţi declară că nu au cunoştinţe suficiente privind 
alcoolul şi efectele consumului său, iar percepţia riscurilor consumului de alcool, ca şi în cazul tutunului, 
este diferită în funcţie de tipul şi frecvenţa consumului: doar 23,2% consideră că implică riscuri mari 
consumul unui pahar – două în fiecare zi („doza socială” acceptată conform mitului că alcoolul are 
proprietăţile unui medicament), iar pentru consumul consecutiv a mai mult de cinci băuturi alcoolice în 
fiecare week-end 57,6% consideră că implică riscuri mari. Referitor la percepţia consecinţelor, pe care 
consideră că le-ar putea da consumul de alcool asupra unui tânăr de vârsta sa, îngrijorător este faptul că 
sunt elevi care atribuie efecte pozitive consumului de alcool: declară că s-ar distra mai bine (70%), 
consideră că alcoolul este un mijloc de reducere a stresului: „uiţi de griji şi de probleme personale” 
(69,3%) şi te simţi „mai relaxat” (60,1%); iar aproximativ ¼ dintre adolescenţi consideră consumul de 
alcool ca un „mijloc” de socializare: „devii mai încrezător în forţele proprii şi mai sociabil” (26,8%), „mai 
prietenos, comunicativ” (24,6%) şi popular (18,3%).  

Referitor la opinia privind cauzele/motivele care determină debutul/consumul de alcool se 
observă că cele mai importante patru motive/cauze sunt: anturajul/prietenii, problemele personale, 
curiozitatea/tentaţia şi dorinţa de senzaţii tari.  
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Folosind regresia logistică s-au analizat caracteristicile ce diferenţiază adolescenţii care au 
consumat alcool, cel puţin o singură dată de-a lungul vieţii, de cei care au declarat că nu au băut 
niciodată. Modelul indică faptul că un risc mai mare (probabilitate 65,5%) de a consuma băuturi alcoolice 
este dependent de: atitudinea părinţilor, consumul de tutun (fumat) cel puţin o dată în viaţă, accesibilitatea 
băuturilor alcoolice, încrederea în forţele proprii („sunt capabil să fac lucrurile la fel de bine ca 
majoritatea persoanelor”), nivelul de cunoştinţe despre alcool („ştiu tot ce ar trebui să ştiu despre alcool şi 
efectele sale”), percepţia asupra consecinţelor consumului de alcool („se angajează într-o relaţie sexuală 
pe care a doua zi o regretă”) şi modul de relaţionare cu cei din jur („singurul mod de a face faţă 
agresiunilor este să îi laşi pe alţii să înţeleagă cine este şeful”). Coeficienţii Cox & Snell R2 (0,162) şi 
Nagelkerke R2 (0,559) indică o corespondenţă moderată între model şi datele reale; iar modelul clasifică 
corect 96,9% dintre subiecţi (99,1% dintre cei care au consumat alcool şi 45,4% dintre cei care nu au 
consumat niciodată alcool). 

 
Consumul de droguri ilicite 
Cele mai cunoscute droguri sunt heroina, cocaina şi marijuana/haşişul, mai mult de trei sferturi 

din populaţia interogată declarând că au auzit de ele, iar cel mai puţin cunoscut drog ilegal de către elevi 
este GHB8 – ul cunoscut doar de un procent de 4,9% dintre adolescenţi. În funcţie de numărul de droguri 
ilicite de care declară că a auzit, distribuţia adolescenţilor este următoarea: 16,7% - nu au auzit de niciun 
drog ilicit, aproximativ 31,5% – declară că au auzit de maxim cinci droguri ilicite, mai mult de 1/3 dintre 
adolescenţi (38,2%) – declară că au auzit de 6–8 droguri ilicite, iar 13,6% dintre adolescenţi declară că au 
auzit de 9–12 droguri ilicite. 

Tabel 1 – Prevalenţa consumului de droguri ilegale - % 
 

tranchilizante sau sedative fără prescripţia medicului 3,0 
marijuana sau haşiş 2,3 
alcool împreună cu pastile (medicamente) 2,2 
alte droguri (delirium, metamfetamine, pastile amestecate cu tutun,
regenon, mărar + nuc + papură) 0,4 

steroizi anabolizanţi 0,3 
amfetamine 0,3 
inhalante 0,3 
heroină 0,2 
ecstasy  0,1 
cocaină 0,1 
ciuperci halucinogene 0,1 
Total (sunt subiecţi care au declarat că au consumat mai multe 
droguri) 6,9 

 
7% dintre adolescenţi au declarat că au consumat cel puţin o dată pe parcursul vieţii, cel puţin un 

drog. Analiza datelor privind prevalenţa consumului de-a lungul vieţii de droguri ilicite, în funcţie de tipul 
de drog consumat arată: 

• o prevalenţă de 3% pentru consumul până la această vârstă în ceea ce priveşte consumul 
tranchilizantelor/sedativelor fără prescripţia medicului şi de 2,2% pentru consumul de alcool împreună cu 
pastile (medicamente);  

• cel mai consumat drog ilicit în rândul celor chestionaţi este marijuana – 2,3% dintre elevi 
declarând că au consumat acest drog cel puţin o dată pe parcursul vieţii (1,8% – au consumat cel puţin o 
dată în ultimele 12 luni, iar 0,8% – au consumat cel puţin o dată în ultimele 30 de zile). Cei mai mulţi 
dintre subiecţi au consumat marijuana experimental (de 1–2 ori): 1,2% de-a lungul vieţii, 1% în ultimele 
12 luni şi 0,7% în ultimele 30 de zile. 

                                                 
8 GHB – Acidul gama-hidroxi-butiric  
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• celelalte droguri au un procent declarat de consum până la această vârstă de sub 1%.  
 

 
 

Figura 3 – Prevalenţa consumului  
de marijuana sau haşiş 

 
 

Analiza frecvenţei consumului de marijuana arată că cei mai mulţi dintre subiecţi au consumat 
de1–2 ori: 

• 1,2% de-a lungul vieţii (52,2% dintre respondenţii care au declarat că au consumat cel 
puţin o dată în viaţă marijuana); 

• 1% în ultimele 12 luni (55,6% dintre respondenţii care au declarat că au consumat cel 
puţin o dată în ultimele 12 luni marijuana); 

• 0,7% în ultimele 30 de zile. 
Necesitatea implementării programelor de prevenire devine evidentă dacă avem în vedere că 

pentru următorul an: 
• 4,6% dintre adolescenţi declară că este posibil sau foarte posibil să fumeze marijuana 

(iarbă) sau haşiş;  
• 2,8% dintre adolescenţi au optat pentru posibil sau foarte posibil în privinţa inhalării 

unei substanţe (aurolac etc.) pentru a se simţi mai bine; 
• 4% declară că este posibil sau foarte posibil să consume un alt drog ilegal;  
• cei mai mulţi dintre subiecţi au început consumul droguri de la vârsta de 16 ani sau mai 

târziu. 
Există asocieri semnificative statistic între consumul de droguri de-a lungul vieţii şi unele 

caracteristici socio-demografice ale subiecţilor: 
• sexul – subiecţii de sex bărbătesc tind să consume marijuana sau haşiş mai mult decât 

cei de sex femeiesc care consumă, în schimb, într-o măsură mai mare tranchilizante sau sedative fără 
prescripţia medicului;  

• vârsta – consumul este mai mare pentru respondenţi de 18 ani şi peste; 
• nivelul de şcolarizare (clasa) – consumul este mai mare pentru respondenţi din 

învăţământul secundar superior (clasele XI/XII/XIII); 
• situaţia familială - asocieri semnificative între: itemul „în familia mea există cineva care 

are probleme cu legea” şi consumul de marijuana/haşiş sau consumul de droguri, în general; itemul „în 
familia mea există o persoană care consumă droguri” şi consumul de marijuana/haşiş şi itemul „tipul de 
familie în care locuieşte subiectul” şi consumul de tranchilizante sau sedative fără prescripţia medicului 
sau consumul de droguri, în general (consum mai mare pentru cei care locuiesc cu ambii părinţi  
naturali). 

de-a lungul vietii 1,2 0,9 0,2 2,3 
în ultimele 12 luni 1,0 0,8 1,8 
în ultimele 30 de zile 0,7 0,1 0,8 

1-2 ori 3-5 ori 10-19 ori total
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Tabel 2 – Distribuţia respondenţilor în funcţie de răspunsurile la întrebarea  
„Dacă ai dori să faci rost de droguri, acest lucru ar fi posibil…?” 

 

la şcoală sau în 
apropierea 
şcolii 

în cartierul 
unde 

locuieşti 

în locurile unde petreci 
timpul liber (discoteci, 

baruri etc.) 
oricând vreau 1,2 1,5 2,2 
foarte uşor 1,2 1,5 3,1 
uşor 2,3 3,9 8,9 
greu 9,2 9,4 7,7 
foarte greu 5,3 5,7 4,4 
imposibil 24,8 24,1 16,7 
nu ştiu 47,0 45,6 48,1 
nu răspund 9,0 8,4 8,8 

 

Întrebaţi dacă li s-au oferit vreodată droguri, 18,8% dintre adolescenţi au răspuns afirmativ 
(10,8% dintre adolescenţi declarând că le-au fost oferite gratis). În cazul în care subiectul ar dori să facă 
rost de droguri, acest lucru ar fi posibil pentru: 19,3% dintre respondenţi la şcoală sau în apropierea şcolii; 
pentru 21,9% în cartierul unde locuieşte şi pentru unul din patru subiecţi (26,4%) – în locurile unde 
petrece timpul liber: discoteci, baruri etc. (14,3% – uşor/foarte uşor/oricând doreşte). 

Conform datelor cercetării, în cazul în care adolescentul ar dori să facă rost de droguri: cel mai 
greu de procurat sunt heroina (23,8% au declarat că este imposibil), amfetaminele (imposibil – 23,2%) şi 
ecstasy (imposibil – 23,2%), iar cel mai uşor de procurat sunt marijuana/haşiş (cannabis) (9% dintre 
subiecţi consideră că este uşor/foarte uşor/pot face rost oricând doresc) şi tranchilizantele/sedativele 
(oricând vreau/destul de uşor/uşor – 7,6% dintre subiecţi); cocaina ocupă un loc intermediar. 

Referitor la locurile de unde ar putea cumpăra mai uşor marijuana/haşiş, considerat drogul cel 
mai uşor de procurat, opinia adolescenţilor este următoarea:  

I. menţiune – discoteca (31,1%), pe stradă sau în parc (3,5%) şi cu ajutorul internetului (3,3%); 
II. menţiune – în casa dealerului (7,8%), cu ajutorul internetului (6,8%) şi pe stradă sau în parc 

(6%); 
III. menţiune – într-un bar (13,6%), cu ajutorul internetului (6,3%) şi în casa dealerului (2%). 
Ca şi în cazul tutunului şi alcoolului, adolescenţii au o percepţie diferită a riscurilor consumului 

de droguri în funcţie de frecvenţa acestuia: o dată sau de două ori/ocazional/frecvent: proporţia celor care 
consideră că riscurile sunt scăzute scade invers proporţional cu frecvenţa consumului: de la 16% (o dată 
sau de două ori) la 13% (ocazional) şi 2,3% (frecvent) – în cazul marijuana sau haşiş (canabis, iarbă) şi de 
la 15,5% (o dată sau de două ori) la 11,7% (ocazional) şi 1,6% (frecvent) – în cazul celorlalte droguri. 

 
Tabel 3 – Distribuţia subiecţilor în funcţie de răspunsurile la întrebarea 

 „Cât de mult crezi că riscă oamenii să îşi producă un rău fizic sau de altă natură dacă…? 

 

încearcă marijuana/ 
haşiş (canabis, 

iarba) o dată sau de 
două ori 

fumează 
marijuana 
sau haşiş 
ocazional 

fumează 
marijua
na sau 
haşiş 

frecvent

încearcă 
ecstasy o 
dată sau 
de doua 

ori 

consumă alte 
droguri 

ocazional 

consumă alte droguri
 în mod regulat 

niciun risc 2,2 1,2 1,3 1,9 1,4 1,5
riscuri 
scăzute 16,0 13,0 2,3 15,5 11,7 1,6

riscuri mari 65,6 66,9 81,2 64,0 67,1 81,2
nu ştiu 16,3 19,0 15,2 18,6 19,9 15,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 

Referitor la percepţia consecinţelor pe care consideră că le-ar putea avea consumul de marijuana 
sau alte droguri ilicite asupra unui tânăr de vârsta sa, îngrijorător este faptul că sunt şi adolescenţi care 
atribuie efecte pozitive consumului de marijuana sau alte droguri ilicite: 

• cred că ar trăi mai intens (60%) şi s-ar distra mai bine (45,6%); 
• consideră că este un mijloc de reducere a stresului: „se simte mai relaxat” (53,3%) şi „este un 

tânăr fericit” (46,1%);  
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• percep consumul de droguri ca un ”mijloc” de socializare: „mai încrezător în forţele proprii şi 
mai sociabil” (32,5%), „mai prietenos, comunicativ” (12,5%) şi popular (12,1%). 

Un alt aspect important urmărit în studiu este opinia adolescenţilor privind motivele pentru care 
cred că unii tineri încearcă/consumă droguri, dar şi cele care îi determină pe alţii să nu consume droguri 
ilicite. Astfel, cele mai importante motive/cauze pentru care unii tineri: 

• încearcă/consumă droguri sunt: anturajul/prietenii (menţionat de 25,1% dintre respondenţi), 
dorinţa de senzaţii tari (18,4%) şi curiozitatea, tentaţia (10,5%); 

•  nu încearcă/consumă droguri sunt: rezistenţă la influenţa anturajului (menţionat de 15,2% 
dintre respondenţi), frica de moarte (14,6%), conştiinţa (13,6%), teama de dependenţă/de a nu se mai 
putea lăsa (12,5%) şi frica/respectul faţă de părinţi (10,5%). 

Cele mai eficiente măsuri pentru a-i opri pe cei mai mulţi tineri să încerce/consume droguri 
ilicite sunt în opinia adolescenţilor următoarele: pedepsirea aspră a celor care consumă droguri – 27,3%; 
mai multă comunicare între părinţi şi tineri – 15,4%; pedepsirea aspră a celor care vând droguri – 12,5%; 
existenţa unor psihologi în şcoli cu care adolescenţii să poată discuta – 11,9%; informare intensă prin 
mass-media despre efectelor drogurilor – 9,1%; mediatizarea centrelor de dezintoxicare şi reabilitare unde 
tinerii care consumă droguri pot cere ajutor – 8,1% şi organizarea mai multor activităţi de petrecere a 
timpului liber – 7,2%.  

 
Propuneri 
 
Având în vedere complexitatea fenomenului este nevoie de o abordare sistemică şi integrată a 

politicilor de prevenire a consumului de droguri, iar promovarea stabilirii pe termen lung a factorilor de 
protecţie trebuie să conţină măsuri pentru creşterea disponibilităţii unui mediu social de suport: 

• îmbunătăţirea suportului familial – a relaţiilor dintre copii şi părinţi, cu accent pe relaţia 
dintre copii şi tată; stabilirea unor norme familiale consistente, clare şi stabile şi încurajarea participării 
părinţilor/tutorilor în viaţa copiilor; 

• creşterea integrării şcolare: strategii de reducere a abandonului şcolar, consolidarea unei 
legături afective pozitive cu şcoala şi/sau cu profesorii şi colegii şi centrarea procesului educaţional pe 
formarea de abilităţi cu rol de factori de protecţie în consumul de droguri; 

• întărirea abilităţilor copilului de a înfrunta provocările pe care le presupune integrarea 
socială, cu accent pe: creşterea stimei de sine, dezvoltarea capacităţii individuale de adaptare a deciziilor, 
de rezolvare a problemelor şi de a rezista presiunii grupului de egali, dezvoltarea abilităţilor de 
comunicare şi exprimare a emoţiilor; 

• servicii ambulatorii profesioniste de consiliere şi psihoterapie pentru depistarea şi oferirea de 
ajutor celor cărora le este dificil să solicite ajutor atunci când au nevoie, precum şi mediatizarea centrelor 
de dezintoxicare şi reabilitare unde tinerii care consumă droguri pot cere ajutor; 

• menţinerea unor valori prosociale din partea grupului de egali, dar şi aprecierea pozitivă a 
grupului de către părinţi sau tutori; 

• asigurarea de spaţii de recreare şi petrecere a timpului liber pentru tineri, creşterea implicării 
adolescenţilor în activităţi extraşcolare, de timp liber, menite să promoveze un stil de viaţă sănătos: 
(manifestări artistice, tehnice şi sportive); 

• campanii naţionale media de informare şi sensibilizare populaţiei la risc în legătură cu 
riscurile pe termen scurt, mediu şi lung al uzului, abuzului şi dependenţei de droguri indiferent de tipul 
acestora: tutun, alcool sau droguri ilicite. 
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ORDINEA ŞI SIGURANŢA PUBLICĂ. 
DELIMITĂRI CONCEPTUALE 

 
 

Autor: Lector univ. drd. Ion Busuioc 
Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” 

 
 

Caracteristica principală a statului de drept în societatea contemporană o reprezintă armonizarea 
cadrului legal actual intern cu cel al ţărilor membre ale Uniunii Europene, pentru funcţionarea în condiţii 
eficiente a tuturor instituţiilor sale, urmărindu-se realizarea protecţiei şi siguranţei cetăţenilor, asigurarea 
unui mediu de securitate intern stabil, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, realizarea unui 
management eficient în toate domeniile de activitate. 

Viaţa, realitatea, au dovedit că, pe măsură ce societatea se dezvoltă, riscurile şi vulnerabilităţile 
la adresa sa sunt mult mai numeroase, fapt pentru care toate statele şi-au organizat instituţii (structuri) ca 
sistem de protecţie împotriva fenomenelor anomice din societate, în scopul asigurării unui climat de 
ordine şi stabilitate socială, de siguranţă a cetăţeanului. 

Ordinea publică, într-o lume în permanentă schimbare, permite consolidarea unei stabilităţi 
interne şi regionale durabile, fiind rezultatul a două tendinţe complementare: prima se referă la o anumită 
cultură a ordinii publice, adoptată de structurile interne, specifică spaţiului naţional şi evoluţiilor interne 
ale sistemului de ordine şi siguranţă publică, cu tradiţiile, caracteristicile şi performanţele sale; iar a doua 
tendinţă, cea de reformă este impusă de transformările care antrenează spaţiul european actual. 

Oamenii nu se pot manifesta constructiv şi moral decât într-un mediu politic şi social cu 
funcţionare armonioasă, temeinic organizat juridic, netensionat şi protejat de factorii de insecuritate. 
Principiul de ordine se manifestă pe multiple planuri atât la fiinţa umană, cât şi în comunitatea socială şi 
în viaţa statului. Definirea conceptului de ordine publică a stat în atenţia mai multor specialişti şi 
cercetători în domeniu, existând nenumărate variante de definire a acestuia. Cele mai multe dintre 
încercările de reglementare, de punere în ordine, sunt privite ca restricţii, ca limitări ale libertăţii şi nu ca 
modalităţii de securizare şi ca funcţii ale securităţii sistemelor, proceselor şi implicit a persoanelor. 

Acceptând afirmaţia conform căreia ordinea constituie condiţia necesară pentru funcţionarea 
coeziunii sociale dintre indivizi, implicând existenţa şi respectarea unui ansamblu de reguli de conduită, 
apreciem că devine utilă reprezentarea acesteia, ca punct de plecare al demersului nostru, sub forma 
relaţionării elementelor unui sistem într-un cadru organizaţional care să-i potenţeze capacităţile 
funcţionale. Această opţiune ne ajută să percepem exact caracterul complex al noţiunii de ordine publică 
ca reprezentare derivată a noţiunii de ordine în măsura în care există opinii conform cărora dezbaterea 
juridică pe această temă se menţine la un nivel reprezentativ pentru importanţa tematicii1. Complexitate 
ce derivă din sinteza constituantelor sale – ordinea naturală, ordinea socială şi ordinea de stat 
(constituţională) – şi caracterul polisemantic al acestora. 

Diversitatea definiţiilor conceptului de ordine publică reprezintă consecinţa firească a adoptării, 
la nivel de analiză raportat fiecărui autor, a aceluiaşi conţinut noţional ce priveşte, în liniile sale generale, 
buna desfăşurare a vieţii în societate, o modalitate specifică de organizare a relaţiilor dintre membrii unei 
comunităţi, în scopul reducerii nivelului de perturbare a dezvoltării societăţii. 

                                                 
1 Gorjan Ilie – Restricţii legale şi libertatea de decizie a autorităţilor administrative în apărarea ordinii publice, 

Editura M.A.I., Bucureşti, 2004, p. 17. 
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Astfel, într-o abordare academică, dicţionarul explicativ al limbii române defineşte ordinea 
publică ca fiind ordinea politică, economică şi socială dintr-un stat, care se asigură printr-un ansamblu 
de norme şi măsuri deosebite de la o orânduire socială la alta şi se traduce prin funcţionarea normală a 
aparatului de stat, menţinerea liniştii cetăţenilor şi a respectării drepturilor acestora. 

Strategia Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice 
defineşte ordinea publică, dintr-o perspectivă administrativă, ca fiind starea de legalitate, de echilibru şi 
de pace, corespunzătoare unui nivel socialmente acceptabil de respectare a normelor legale şi de 
comportament civic, care permite exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale, precum şi 
funcţionarea structurilor specifice statului de drept şi caracterizează prin credibilitatea instituţiilor, 
sănătatea şi morala publică, starea de normalitate în organizarea şi desfăşurarea vieţii politice, sociale şi 
economice în concordanţă cu normele juridice, etice, morale, religioase şi de altă natură, general 
acceptate de societate. 

Într-o altă opinie2, din punct de vedere al perspectivei operaţionale, ordinea publică este, ca stare 
de fapt, o formă de dezordine acceptată de către societate, ca efect al conţinutului, fizionomiei şi 
dinamicii raportului autoritate–libertate. 

Din punct de vedere juridic, prof. Ion Deleanu, consideră ordinea publică ansamblul regulilor 
care asigură siguranţa societăţii şi a căror încălcare nu antrenează decât ilegalitatea parţială a unui act sau 
a unui fapt juridic3. 

Într-o altă accepţiune4, ordinea publică reprezintă în sens larg, starea de normalitate în viaţa 
politică, economică şi socială dintr-un stat şi totodată, componenta de bază a siguranţei publice, 
asigurând, printr-un ansamblu de norme şi măsuri, funcţionarea normală a aparatului de stat, menţinerea 
liniştii cetăţenilor şi respectarea drepturilor acestora şi a proprietăţii publice şi private. 

În accepţiunea noastră, ordinea publică reprezintă starea de echilibru în urma legăturii dintre mai 
multe persoane, persoane şi instituţii sau evenimente, stare de legătură realizată pentru atingerea unui 
anumit scop. 

Termenul public din sintagma ordine publică este polisemantic şi are semnificaţia a ceva ce este 
al statului, care ţine de stat, care priveşte pe toţi, care aparţine unei colectivităţi sau se referă la aceasta, la 
care participă o colectivitate, are loc în prezenţa unei colectivităţi ori a unei adunări, pus la dispoziţia 
tuturor, care poate fi folosit de toată lumea. De asemenea, termenul public desemnează: o colectivitate 
mare de oameni; mulţime, lume; care aparţine unei colectivităţi umane sau provine de la aceasta; care 
priveşte pe toţi, la care participă toţi. Sintetizând, putem afirma că ordinea publică reprezintă unul din 
pilonii obligatorii care contribuie la asigurarea protecţiei persoanei şi a proprietăţii de stat sau private. 

Noţiunea de siguranţă publică, deşi este foarte des întâlnită în lucrările de specialitate, a fost 
puţin teoretizată de sine stătător, fiind mai mult întrebuinţată împreună cu termenul de ordine publică. 
Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române5, prin siguranţă se înţelege: lipsa de primejdie; 
sentimentul de linişte şi încredere pe care îl dă cuiva faptul de a se şti la adăpost de orice pericol; 
securitate; lipsă de îndoială, convingere neclintită, încredere nestrămutată. Termenul public a mai fost 
explicat şi delimitat conceptual în definirea conceptului ordine publică şi aici îmbrăcând aceeaşi 
semnificaţie. 

Noţiunea de securitate desemnează, deci, premisele şi circumstanţele care determină atât 
sentimentul sau starea de fapt generatoare de încredere, linişte, protecţie, apărarea în faţa unui pericol sau 
lipsa unui pericol, precum şi măsurile care conduc la prevenirea oricărui pericol. Omul trăieşte într-o 
colectivitate având interese proprii, dar şi pe cele ale colectivităţii/comunităţii şi este marcat de unele 
temeri (unele individuale, altele care vin din partea colectivităţii şi altele venite din exteriorul acesteia) şi 
de sentimentul de siguranţă. 

                                                 
2 Pişleag Ţuţu – Acţional şi operaţional în ordinea publică, Editura Academica, Bucureşti, 2002. 
3 Deleanu Ion – Drept constituţional şi instituţii publice, Editura Fundaţia „Chemarea”, Iaşi, 1992, p. 85. 
4 Silion Costică, Giurgiu Alexandru-Ioan – Consideraţii generale privind întrebuinţarea forţelor M.A.I. pentru 

asigurarea ordinii publice şi a ordinii constituţionale în îndeplinirea misiunilor în cooperare cu alte structuri din sistemul de 
apărare, în condiţiile integrării, Editura Moroşan, 2007, p. 9. 

5 Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, ediţia a II-a, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998, p. 726. 
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Securitatea individuală6 (umană) se găseşte în centrul Sistemului Internaţional de Securitate 
construit în virtutea idealurilor liberal democratice, căci promovarea şi protecţia libertăţilor fundamentale 
ale omului reprezintă nucleul din care izvorăsc celelalte forme de securitate. 

Unul dintre autori este de acord cu aserţiunea că securitatea reprezintă starea de convieţuire a 
membrilor unei colectivităţi şi de funcţionare a instituţiilor acesteia, caracterizată de lipsa ameninţărilor la 
adresa existenţei lor7. 

Securitatea este asociată cu absenţa pericolului şi ameninţărilor la adresa comunităţii 
(colectivităţii) instituţiilor, iar securitatea cu sintagma prezenţa pericolului. Adică pericolul scăzut 
caracterizează o securitate înaltă, iar pericolul, primejdia, o securitate scăzută. Aşadar, ameninţările pot 
reprezenta un criteriu de definire a securităţii şi un punct de inflexiune din care apar şi se diferenţiază 
diferite modele de securitate. 

Englezii definesc ameninţarea ca fiind expresie a intenţiei de a impune dezavantaje sau atingeri 
unui persoane prin mijloace de coerciţie sau constrângere. În accepţiune germană, ea este acţiunea de a 
pune pe cineva într-o situaţie periculoasă sau ceva care să pericliteze situaţia unei persoane. 

Definiţiile culese din lucrări de securitate şi dicţionare induc, de cele mai multe ori, controverse 
în privinţa stabilirii relaţiei cauză-efect. Unele pun accentul pe protejarea de pericole (securitatea 
obiectivă), iar altele pe sentimentul de siguranţă (securitatea subiectivă) sau pe absenţa oricărei îndoieli, 
importantă este înţelegerea lor deplină, în special a celor provenite din altă limbă pentru a nu apărea 
confuzii în exprimare şi înţelegere cu urmări de atitudine grave. 

Din cele prezentate rezultă că ameninţarea este un pericol potenţial, exprimat prin cuvinte sau 
gesturi, care are autor, scop, obiectiv şi o ţintă. Pericolul exprimă o primejdie, un posibil eveniment cu 
urmări grave. Riscul este un pericol posibil8. 

Se poate constata că securitatea şi siguranţa sunt termeni sinonimi în limba română, iar 
sintagmele de securitate naţională, securitate colectivă etc. sunt complexe şi uneori confuze. Ca urmare, 
suntem de părere că sinonimia trebuie eliminată, deoarece securitatea este o stare (relativă), iar siguranţa 
este mai degrabă un sentiment. Securitatea este o stare în care se găseşte un stat, o comunitate, un individ 
etc., în raport cu alţi factori ai mediului de securitate. 

În Strategia Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, 
siguranţa publică este definită ca exprimarea sentimentului de linişte şi încredere pe care îl conferă 
serviciul poliţienesc pentru aplicarea măsurilor de menţinere a ordinii şi liniştii publice, a gradului de 
siguranţă al persoanelor, colectivităţilor, precum şi pentru realizarea parteneriatului societate civilă–
poliţie, în scopul soluţionării problemelor comunităţii, al apărării drepturilor, libertăţilor şi intereselor 
legale ale cetăţenilor. Din această definiţie se deduce că serviciul poliţienesc asigurat de către forţele de 
ordine publică este responsabil în a crea cadrul de siguranţă şi de încredere comunităţilor în exercitarea 
atribuţiilor. 

Alţi autori9 definesc siguranţa publică drept ansamblul măsurilor, activităţilor şi acţiunilor de 
natură politică, diplomatică, legislativă de ordine publică şi ordine constituţională, desfăşurată de 
autorităţile administraţiei publice, instituţiile, forţele şi mijloacele destinate în acest scop, resursele şi 
capacităţile create şi pregătite special, care acţionează atât în condiţii normale, cât şi în timpul situaţiilor 
de criză pentru garantarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, protecţia proprietăţii publice şi private, 
asigurarea sănătăţii şi moralei, funcţionarea normală a statului de drept. 

O altă opinie10 consideră siguranţa publică, astfel: gradul de siguranţă publică privit ca stare de 
securitate şi încredere, linişte, fără ameninţări, modalitate de asigurare a protecţiei. Acest grad de 

                                                 
6 Marian Sandu – Teză de doctorat – Securitatea naţională prin securitatea colectivă. Determinări, cerinţe, 

manifestări, Editura U.N.Ap. „Carol I”, Bucureşti, 2007, p. 22. 
7 Moştoflei Constantin – Elemente pentru reconsiderarea paradigmei securităţii în contextul extinderii Uniunii 

Europene. Sesiune internaţională de comunicări ştiinţifice, 23–29 noiembrie 2006, Editura U.N.Ap. „Carol I”, Bucureşti, 
2006, p. 51. 

8 Mic dicţionar enciclopedic, Ediţia a II-a, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1973, p. 834. 
9 Silion Costică, Giurgiu Alexandru-Ioan – Consideraţii generale privind întrebuinţarea forţelor M.A.I. pentru 

asigurarea ordinii publice şi a ordinii constituţionale în îndeplinirea misiunilor în cooperare cu alte structuri din sistemul de 
apărare, în condiţiile integrării, Editura Moroşan, 2007, p. 14. 

10 Pişleag Ţuţu – Acţional şi operaţional în ordinea publică, Editura Academica, Bucureşti, 2002. 
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siguranţă nu decurge în exclusivitate din lipsa ameninţărilor şi agresiunilor, ele sunt intrinseci existenţei 
omului. 

În opinia noastră, siguranţa publică reprezintă premisele care determină sentimentul de linişte şi 
siguranţă al individului, grupului sau comunităţii, conferite de structurile şi organismele unui stat. 

În concluzie, ordinea şi siguranţa publică sunt funcţii ale sistemelor, condiţionări ale funcţionării 
lor şi, de aceea, este foarte important să se facă deosebirea între tăcerea străzii şi liniştea străzii, între 
reducerea stării la tăcere şi liniştea ei, între ordinea de drept şi de fapt şi ordinea ca efect al fricii, 
nesiguranţei sau presiunilor, reţelelor de tot felul, autorităţilor sau al structurilor de forţă. 
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La începutul anilor ’80, a demarat, la nivel european, o discuţie în legătură cu importanţa 

termenului libertate de mişcare. După negocieri îndelungate, Franţa, Luxemburg, Germania, Belgia şi 
Olanda au hotărât să creeze un spaţiu fără frontiere interne. Acordul între aceste state a fost semnat în data 
de 14 iunie 1985, în localitatea Schengen din Luxemburg. A urmat semnarea Convenţiei de 
Implementare a Acordului Schengen, în data de 19 iunie 1990. În momentul intrării în vigoare, în anul 
1995, aceasta a eliminat controalele la frontierele interne ale statelor semnatare şi a creat o singură 
frontieră externă, unde controalele se desfăşoară conform unui set de reguli clare. De asemenea, au fost 
stabilite reguli comune în materie de vize, migraţie, azil, precum şi măsuri referitoare la cooperarea 
poliţienească, judiciară sau vamală. 

Printre cele mai importante măsuri adoptate de către statele Schengen au fost: 
• eliminarea controalelor la frontierele interne şi stabilirea unui set de reguli pentru 

trecerea frontierelor externe; 
• separarea fluxurilor de pasageri în porturi şi aeroporturi; 
• armonizarea regulilor referitoare la condiţiile de acordare a vizelor; 
• stabilirea unor reguli pentru solicitanţii de azil; 
• introducerea unor reguli referitoare la supravegherea şi urmărirea transfrontalieră 

pentru forţele de poliţie din statele Schengen; 
• întărirea cooperării judiciare prin intermediul unui sistem rapid de extrădare şi 

implementare a deciziilor judecătoreşti; 
• crearea Sistemului Informatic Schengen. 

Toate aceste măsuri, împreună cu Acordul Schengen, Convenţia de Implementare a Acordului 
Schengen, deciziile şi declaraţiile adoptate de către Comitetul Executiv Schengen stabilit în 1990, precum 
şi protocoalele şi acordurile de aderare care au urmat constituie acquis-ul Schengen. 

Iniţial, acquis-ul Schengen nu a făcut parte din cadrul legislativ comunitar. Acest lucru s-a 
schimbat însă o dată cu semnarea Tratatului de la Amsterdam, în data de 2 octombrie 1997, intrat în 
vigoare la data de 1 mai 1999. Un Protocol ataşat Tratatului de la Amsterdam încorporează acquis-ul 
Schengen în cadrul legislativ şi instituţional al Uniunii Europene. 

Începând cu acest moment, acquis-ul Schengen face parte din legislaţia comunitară şi a fost 
transferat în noul Titlu IV – Vize, azil, imigraţie şi alte politici legate de libera circulaţie a persoanelor, al 
Tratatului Uniunii Europene. 

De asemenea, ca o evoluţie de ordin instituţional, conform prevederilor Tratatului de la 
Amsterdam, Consiliul UE a luat locul Comitetului Executiv Schengen, stabilit de Acordul Schengen iar 
începând cu 1 mai 1999, Secretariatul Schengen a fost încorporat în cadrul Secretariatului General al 
Consiliului. De asemenea, noi grupuri de lucru au fost create pentru a asista Consiliul în activităţile 
desfăşurate. 
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În prezent, 25 state europene sunt membre cu drepturi depline în Acordul Schengen. Acestea 
sunt: Belgia, Franţa, Germania, Luxemburg, Olanda, Cehia, Elveţia, Lituania, Slovacia, Italia, Portugalia, 
Spania, Grecia, Austria, Estonia, Malta, Slovenia, Danemarca, Suedia, Finlanda, Islanda, Norvegia, 
Letonia, Polonia şi Ungaria. 

 

 
 

Procesul de evaluare Schengen: 
Articolul 8 al Protocolului Schengen stabileşte că toate statele membre trebuie să accepte în 

totalitate acquis-ul Schengen.  
Există însă două categorii de prevederi ale acquis-ului Schengen: 
1. Prevederi care nu sunt legate de ridicarea controalelor la frontierele interne ale statelor 

membre (Categoria I). 
2. Prevederi direct legate de ridicarea controalelor la frontierele interne ale statelor membre 

(Categoria II). 
Prevederile din prima categorie trebuie aplicate până la momentul aderării la UE şi nu sunt 

supuse procesului de evaluare Schengen, pe când cele din a doua categorie trebuie implementate şi 
aplicate simultan cu ridicarea controalelor la frontierele interne şi sunt supuse procesului de evaluare 
Schengen. 

Acestea din urmă presupun că statele candidate trebuie să-şi demonstreze capacitatea de a 
îndeplini cerinţele relevante din acquis-ul Schengen într-o manieră corectă, uniformă şi eficientă, fiind 
supuse apoi unei decizii unanime a Consiliului UE. 

 

Principalele aspecte abordate de Convenţia Schengen 
 

Controlul frontierelor: 
Traversarea frontierelor interne 
Articolul 2 al Convenţiei Schengen reglementează chestiunea traversării frontierelor interne. 

Astfel, acestea pot fi traversate în orice punct, fără efectuarea unui control al persoanelor. Însă, din raţiuni 
de ordine publică sau de securitate naţională un stat membru Schengen poate hotărî, după consultarea 
celorlalte părţi contractante, să instituie controale la frontierele naţionale în funcţie de situaţia apărută. 



 
 

- 119 -

Traversarea frontierelor externe 
Articolele 3-8 din Convenţia Schengen reglementează chestiunea traversării frontierelor externe. 

Acestea pot fi traversate, în principiu, numai prin punctele de trecere a frontierei, între orele stabilite în 
acest scop, iar părţile contractante se obligă să impună sancţiuni pentru traversarea neautorizată a 
frontierelor externe prin alte locuri decât punctele de trecere sau în afara orelor fixate în acest scop. 

De asemenea, este reglementată situaţia pasagerilor zborurilor din state terţe, care se transferă pe 
zboruri interne. Aceştia vor fi supuşi unui control la intrare, pe aeroportul de sosire a avionului care a 
efectuat zborul extern. Pasagerii de pe zborurile interne care se transferă pe curse aeriene cu destinaţia 
spre state terţe şi bagajele de mână vor fi supuşi unui control la plecare pe aeroportul unde are loc 
plecarea zborului extern. 

Articolul 5 reglementează situaţia străinilor care intră pe teritoriul unui stat Schengen. Pentru 
şederi care nu depăşesc trei luni, acestora li se poate acorda permisiunea de intrare pe teritoriul unui stat 
Schengen, dacă îndeplinesc anumite condiţii.  

Articolele cuprinse în acest capitol mai conţin reglementări referitoare la circulaţia 
transfrontalieră la frontierele externe şi la folosirea ofiţerilor de legătură. 

 
Regimul de vize 
 
Art. 9 din Convenţia Schengen prevede adoptarea unei politici comune privind circulaţia 

persoanelor şi, în special aranjamentele privind regimul de vize. În cazuri excepţionale, o parte 
contractantă poate să deroge, prin consultare cu celelalte state membre, de la regimul comun de vize în 
legătură cu un stat terţ, atunci când raţiuni imperative de politică naţională impun adoptarea urgentă a 
unei decizii. 

Vizele de şedere pe termen scurt 
Art. 10-17 reglementează regimul de eliberare a vizelor pentru acele vizite care nu depăşesc trei 

luni. Aceste vize pot fi: 
• de călătorie – pentru una sau mai multe intrări, cu condiţia ca nici durata unei vizite fără 

întrerupere şi nici durata totală a unor vizite succesive să nu depăşească trei luni într-o perioadă de 
jumătate de an, de la data primei intrări; 

• de tranzit – traversarea teritoriilor părţilor contractante o dată, de două ori sau, în mod 
excepţional, de mai multe ori în drumul spre teritoriul unui stat terţ, cu condiţia ca nicio perioadă de 
tranzit să nu depăşească cinci zile. 

 
Vizele de şedere pe termen lung 
Art. 18 reglementează regimul de eliberare a vizelor pentru acele şederi care depăşesc trei luni. 

Aceste vize permit posesorilor lor să tranziteze teritoriile celorlalte părţi contractante pentru a ajunge pe 
teritoriul părţii contractante care a emis viza. 

Circulaţia străinilor în spaţiul Schengen 
Art. 19–24 din Convenţie reglementează libera circulaţie în spaţiul Schengen, timp de maximum 

trei luni de la data primei intrări, a străinilor care deţin vize uniforme şi care au intrat în mod legal pe 
teritoriul unei părţi contractante. Străinii care nu sunt supuşi condiţiei obţinerii unei vize pot circula liber 
pe teritoriile părţilor contractante timp de maximum trei luni în decursul termenului de şase luni de la data 
primei intrări. 

Declararea sosirii (art. 22) – în momentul intrării pe teritoriul respectiv sau în termen de trei zile 
lucrătoare de la intrare.  

Alertarea în vederea non admisiei 
Art. 25 reglementează modalităţile de eliberare a unui permis de şedere, pentru motive serioase, 

cu precădere motive umanitare, sau ca urmare a angajamentelor internaţionale, pentru străinii în legătură 
cu care există o alertare în vederea non-admisiei. 

Măsuri de însoţire 
Art. 26–27 reglementează obligaţia transportatorului care a adus străinul până la frontiera externă 

pe cale aeriană, maritimă sau terestră a unui stat Schengen ce îi refuză intrarea pe teritoriul său, de a-i 
returna pe străini în statul terţ din care aceştia au fost transportaţi sau în statul terţ care a eliberat 
documentul de călătorie cu care au efectuat călătoria sau într-un alt stat terţ unde există certitudinea că vor 
fi primiţi. 
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Cererile de azil 
 
Art. 28 reafirmă respectarea de către statele Schengen, fără nicio restricţie geografică, a 

obligaţiilor asumate prin Convenţia de la Geneva din 1951 privind statutul refugiaţilor, modificată prin 
Protocolul de la New York din 1967, şi angajamentul de a coopera cu Înaltul Comisariat ONU pentru 
Refugiaţi la punerea în aplicare a acestor documente. 

Art. 29-32 din Convenţia Schengen reglementează procedura de primire a cererilor de azil şi 
statul responsabil cu rezolvarea acestor cereri. Indiferent de partea contractantă la care un străin îşi 
depune cererea de azil, numai o singură parte contractantă are răspunderea rezolvării acestei cereri. 
Aceasta se determină în temeiul următoarelor criterii: 

(a) Dacă o parte contractantă a eliberat o viză, indiferent de tipul acesteia, sau un permis de 
şedere unui solicitant de azil, ea are răspunderea rezolvării cererii. Dacă viza a fost eliberată în temeiul 
autorizării emise de o altă parte contractantă, răspunderea revine părţii contractante care a dat autorizarea. 

(b) Dacă una sau mai multe părţi contractante au eliberat o viză, indiferent de tipul acesteia, sau 
un permis de şedere unui solicitant de azil, răspunderea revine părţii contractante care a eliberat viza sau 
permisul de şedere, care din acestea expiră ultimul. 

(c) Dacă solicitantul de azil nu a părăsit teritoriile părţilor contractante, răspunderea definită la 
lit. (a) şi (b) se menţine, chiar dacă perioada de valabilitate a vizei, indiferent de tipul acesteia, sau a 
permisului de şedere a expirat. Dacă solicitantul de azil a părăsit teritoriile părţilor contractante după 
eliberarea vizei sau a permisului de şedere, aceste documente constituie baza pentru răspunderea definită 
la lit. (a) şi (b), dacă nu au expirat între timp conform dispoziţiilor naţionale. 

(d) Dacă părţile contractante îl exceptează pe solicitantul de azil de la condiţia obţinerii unei 
vize, răspunderea revine părţii contractante ale cărei frontiere externe au fost traversate de solicitantul de 
azil pentru a intra pe teritoriile părţilor contractante. 

(e) Dacă solicitantul de azil a intrat pe teritoriul părţilor contractante fără a fi în posesia unuia sau 
a mai multor documente, care urmează să fie definite de Comitetul executiv, prin care se autorizează 
traversarea frontierei, răspunderea revine părţii contractante ale cărei frontiere externe au fost traversate 
de solicitantul de azil pentru a intra pe teritoriile părţilor contractante. 

(f) Dacă un străin a cărui cerere de azil este deja în curs de rezolvare de către una din părţile 
contractante depune o nouă cerere, răspunderea revine părţii contractante care se ocupă de prima cerere. 

(g) Dacă o parte contractantă a emis deja o decizie finală cu privire la o cerere anterioară de azil 
din partea unui străin şi acesta depune o nouă cerere, răspunderea revine părţii contractante care a rezolvat 
cererea anterioară, dacă solicitantul de azil nu a părăsit teritoriul părţilor contractante. 

 
EURODAC 
 
Sistemul European de Identificare Automată a Amprentelor - EURODAC a fost lansat pe 15 

ianuarie 2003 în statele membre ale Uniunii Europene (mai puţin Danemarca), precum şi în Norvegia şi 
Islanda. EURODAC reprezintă a doua generaţie a Sistemului de Informaţii Schengen, precum şi a 
Sistemului de Identificare a Vizelor. 

Sistemul permite compararea amprentelor solicitanţilor de azil şi ale unor anumite grupuri de 
imigranţi ilegali. Cu ajutorul acestui sistem se poate identifica mai uşor statul care răspunde, potrivit 
Convenţiei de la Dublin, de verificarea unei cereri de azil depusă într-un stat membru. De asemenea, se 
doreşte şi eliminarea desfăşurării simultane sau consecutive a procedurilor de azil în mai multe state 
membre. Compararea amprentelor centralizate la nivel european prin sistemul EURODAC oferă 
posibilitatea de a se stabili dacă un solicitant de azil, respectiv un cetăţean străin care a intrat sau se află 
ilegal în România, a depus deja o cerere de azil în alt stat membru, respectiv care este statul membru prin 
care acesta a intrat ilegal pe teritoriul Uniunii. 

EURODAC constă într-o Unitate Centrală la Comisia Europeană, echipată cu o bază de date 
complet automatizată, pentru compararea amprentelor şi transmiterea electronică a informaţiilor între 
statele participante. EURODAC evită cererile multiple de azil. Fiecare stat membru ridică amprentele 
solicitanţilor de azil cu vârsta de peste 14 ani şi le compară cu cele deja incluse în baza de date centrală. 
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De asemenea, sistemul mai implementează şi persoanele care au fost reţinute trecând ilegal o frontieră 
externă şi care n-au putut fi returnate în baza acordurilor de readmisie. Dacă reiese că aceleaşi amprente 
au mai fost înregistrate într-o altă ţară participantă în sistem, aceste categorii de persoane sunt trimise în 
ţara în care au fost amprentate pentru prima oară.  

 
Cooperare poliţienească 
 
Cooperarea poliţienească, vamală şi cea judecătorească au fost dezvoltate împreună cu principiul 

liberei circulaţii a persoanelor pentru a asigura faptul că desfiinţarea controalelor la frontieră nu va 
conduce la o intensificare a criminalităţii organizate. 

Articolul 39 stipulează că autorităţile poliţieneşti ale statelor membre trebuie să asigure 
prevenirea şi detectarea infracţiunilor. Este specificată posibilitatea înfiinţării unor structuri de cooperare 
şi schimb de informaţii sub forma secţiilor de poliţie comune şi centrelor vamale de cooperare la 
frontierele interne. 

Articolele 40, 41 şi 43 se referă la instrumentele care privesc supravegherea şi urmărirea 
transfrontalieră a unui suspect, care se sustrage urmăririi traversând frontierele naţionale. 

Articolele 44 şi 45 stipulează îmbunătăţirea legăturilor de comunicaţie (tel., fax, computere) în 
zonele de frontieră şi obligaţia adoptării măsurile necesare pentru confirmarea identităţii printr-un 
document de identitate valabil. 

Articolul 46 acordă autorităţilor poliţieneşti dreptul de a schimba informaţii cu alte state 
membre, din proprie iniţiativă, pentru prevenirea infracţiunilor şi ameninţărilor la ordinea publică. 

 
Asistenţă reciprocă în materie civilă şi penală 
 
Articolele 48-69 fac referire la asistenţă reciprocă în materie civilă şi penală, care se poate 

acorda în acţiuni intentate de autorităţile administrative cu privire la acte care sunt pedepsibile conform 
legislaţiei naţionale a uneia din cele două părţi contractante, în acţiuni pentru solicitarea de daune pentru 
cazurile de urmărire penală sau condamnare eronată, în proceduri de graţiere etc. Cererile de asistenţă se 
pot face direct între autorităţi. 

De asemenea, articolele respective din Convenţia Schengen fac referire la aplicarea principiului 
ne bis in idem şi la extrădare. Prevederile referitoare la extrădare au scopul de a completa Convenţia 
europeană privind extrădarea din 13 septembrie 1957. Statele membre Schengen se angajează să 
extrădeze între ele persoanele care sunt urmărite în justiţie de către autorităţile judiciare ale părţii 
contractante care face solicitarea. 

 
Substanţe narcotice 
 
Articolele 70–76 din Convenţia Schengen abordează chestiunea substanţelor narcotice, statele 

membre Schengen angajându-se să adopte toate măsurile necesare pentru a preveni şi pedepsi traficul 
ilegal de substanţe narcotice şi substanţe psihotrope. De asemenea, statele contractante vor lua măsuri 
pentru capturarea şi confiscarea veniturilor din traficul ilegal de substanţe narcotice şi substanţe 
psihotrope. 

Conform articolului 73 din Convenţia Schengen, părţile contractante se angajează să adopte 
măsuri pentru a permite efectuarea de livrări controlate în contextul traficului ilegal de substanţe narcotice 
şi substanţe psihotrope. De asemenea, este stipulată posibilitatea ca persoanele care traversează frontieră 
să aibă asupra lor acele substanţe narcotice şi substanţe psihotrope care le sunt necesare pentru tratament, 
cu obligaţia ca la fiecare control să prezinte o adeverinţă eliberată sau autentificată de o autoritate 
competentă din statul în care îşi au reşedinţa. 

 
Arme de foc şi muniţie 
 
Articolele 77–91 abordează problematica armelor de foc şi muniţiilor în contextul cooperării 

Schengen. Astfel, se face referire la armonizarea legislaţiei naţionale referitoare la achiziţionarea, 
deţinerea, comerţul şi înstrăinarea armelor de foc şi muniţiilor, precum şi la clasificarea armelor de foc. 
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De asemenea, sunt enumerate armele de foc şi muniţiile interzise, lista armelor de foc pentru care pentru 
acestea, precum şi condiţiile în care poate fi eliberată autorizaţia pentru achiziţionarea şi deţinerea unei 
arme de foc.  

Articolele 88 şi 89 reglementează modalităţile de achiziţionare a muniţiei şi condiţiile în care 
listele armelor de foc se pot completa sau modifica. Este prevăzută şi posibilitatea adoptării unor legii sau 
dispoziţii mai stricte privind achiziţionarea şi deţinerea armelor de foc şi muniţiei, iar prin articolul 91 se 
instituie schimbul de informaţii privind achiziţionarea de arme de foc şi muniţii, modalitatea de 
comunicare a acestora şi autoritatea naţională competentă să trimită şi să primească aceste informaţii. 

 
Sistemul Informatic Schengen (SIS) 
 
Potrivit Titlului IV şi VI ale Convenţiei de Implementare a Acordului Schengen, statele părţi se 

angajează să creeze şi să administreze un sistem comun de informaţii, denumit Schengen Information 
System (SIS). 

Categoriile de date din SIS se referă la persoane şi bunuri faţă de care s-a introdus o alertă de 
către un stat membru, la solicitarea autorităţilor judiciare ale acestuia.  

Sediul central al SIS se află la Strasbourg (Franţa), în fiecare stat membru existând o unitate 
naţională (N SIS), aceasta fiind identică cu fişierele de date ale secţiunilor naţionale ale fiecărui stat 
membru. 

Scopul SIS este de a menţine ordinea şi siguranţa publică, inclusiv securitatea naţională, pe 
teritoriile statelor membre şi de a aplica dispoziţiile Convenţiei Schengen referitoare la circulaţia 
persoanelor, folosind informaţii comunicate prin intermediul SIS. 

Alerta introdusă de un stat membru poate fi anulată numai de către acel stat membru. 
În prezent, SIS cuprinde baze de date din 15 state membre plus Islanda, Norvegia şi Elveţia. 

Următoarea generaţie a SIS, respectiv SIS II va integra baze de date din cele 25 de state membre şi în curs 
de aderare, până în 2006. 

Protecţia datelor în cadrul SIS 
Convenţia Schengen menţionează că datele din SIS pot fi copiate numai în scopuri tehnice, cu 

condiţia ca această copiere să fie necesară pentru ca autorităţile competente să poată efectua o căutare 
directă. 

Datele nu pot fi utilizate în scopuri administrative.  
Alerta introdusă în SIS nu poate fi accesată, suplimentată, corectată sau modificată decât de 

partea care a introdus-o. 
Persoanele au dreptul de a avea acces la datele personale introduse în SIS, potrivit legislaţiei 

naţionale, dacă ele solicită acest lucru.  
Datele introduse în SIS în scopul localizării persoanelor urmărite se păstrează numai atâta timp 

cât este necesar pentru atingerea scopului pentru care au fost furnizate. 
Orice persoană are dreptul să ceară autorităţilor de control să verifice datele introduse în 

Sistemul de Informaţii Schengen cu privire la ea însăşi şi modul în care au fost folosite aceste date. Acest 
drept este reglementat de legislaţia naţională a părţii contractante căreia i se adresează solicitarea. Dacă 
datele au fost introduse de o altă parte contractantă, verificarea se efectuează în strânsă coordonare cu 
autoritatea de control a acelei părţi contractante. 

 
CONVENŢIA SCHENGEN – amendamente 

 
Controlul frontierelor 

• CONVENŢIA SCHENGEN – art. 2 – 8 şi art. 136 
* art. 2 – 8 au fost abrogate de Regulamentul Parlamentului European şi al 

Consiliului 2006/562 
* art. 136 (3) a fost înlocuit de Regulamentul Parlamentului European şi al 

Consiliului 2006/1931 
 
Vize 

• CONVENŢIA SCHENGEN – art. 9 – 18 
* art. 18 a fost înlocuit de Regulamentul Consiliului 2001/1091 
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Imigraţie (inclusiv răspunderea transportatorilor) 
• CONVENŢIA SCHENGEN – art. 19 - 27 

* art. 26 a fost completat de Directiva Consiliului 2001/51 
* art. 27 (1) a fost abrogat de Directiva Consiliului 2002/90 
* art. 27 (2) si (3) a fost abrogat de Decizia-cadru a Consiliului 2002/946 
* art. 23 - 24 au fost înlocuite de Directiva Consiliului 2008/115 

Azil (stabilirea criteriilor şi mecanismelor pentru stabilirea Statului Membru responsabil pentru 
examinarea cererilor de azil) 

 
• CONVENŢIA SCHENGEN – art. 28–38  

* toate articolele au fost înlocuite de Convenţia semnată la Dublin 15 iunie 1990, 
care la rândul ei a fost înlocuită de prevederile Regulamentului Consiliului 2003/343 (conform Deciziei 
Consiliului 1999/435) 

 
Cooperare poliţienească 

• CONVENŢIA SCHENGEN – art. 39-47 
* art. 39 (1), (2) şi (3), precum şi art. 46 au fost înlocuite de Decizia Cadru a Consiliului 

2006/960 (în măsura în care se referă la schimbul de informaţii sau date operative cu scopul de a 
desfăşura cercetări penale sau operaţiuni de colectare a datelor operative în materie penală) 

* art. 40 (1) şi (7) au fost amendate de Decizia Consiliului 2003/725 
* art. 47 (4) a fost abrogat de Decizia Consiliului 2003/170 
* conform Deciziei Consiliului 2000/586 este stabilită o procedură de amendare a art. 

40 (4) şi (5), 41 (7) 
 

Cooperare judiciară 
• CONVENŢIA SCHENGEN – art. 48-69 

* art. 49 (a), art. 52 şi art. 53 au fost abrogate de Actul Consiliului din 29 mai 2000, 
care stabileşte în conformitate cu art. 34 al Tratatului UE, Convenţia privind asistenţa mutuală în materie 
penală 

* art. 50 a fost abrogat de Actul Consiliului din 16 octombrie 2001 care stabileşte, în 
conformitate cu art. 34 al Tratatului UE, Protocolul la Convenţia privind asistenţa mutuală în materie 
penală între statele membre ale UE 

* art. 59–66 au fost înlocuite de Decizia – cadru a Consiliului 2002/584 
* art. 64 a fost înlocuit de Decizia Consiliului 2007/533 
* art. 67–69 au fost înlocuite de Decizia – cadru a Consiliului 2008/909 

(din 5.12.2011) 
 
Substanţe stupefiante şi psihotrope 

• CONVENŢIA SCHENGEN – art. 70 - 76 
* art. 73 a fost abrogat de Actul Consiliului din 29 mai 2000, care stabileşte în 

conformitate cu art. 34 al Tratatului UE, Convenţia privind asistenţa mutuală în materie penală 
 
Arme de foc şi muniţii 

• CONVENŢIA SCHENGEN – art. 77- 91 
* cu excepţia art. 82 şi art. 91 toate articolele au fost înlocuite de Directiva Consiliului 

1991/477(conform Deciziei Consiliului 1999/435) 
 
Sistemul Informatic Schengen (SIS) 

• CONVENŢIA SCHENGEN – Titlul IV (art. 92–119) 
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* art. 102 a a fost introdus prin Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului 
2005/1160 şi înlocuit de Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului 2006/1986  

* cu excepţia art. 102a toate articolele au fost înlocuite de Regulamentul Parlamentului 
European şi Consiliului 2006/1987 şi de Decizia Consiliului 2007/533 

Protecţia datelor cu caracter personal 
• CONVENŢIA SCHENGEN – Titlul IV (art. 102–118 protecţia datelor personale în 

SIS) şi Titlul VI (art. 126–130) 
* art. 102 a a fost introdus prin Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului 

2005/1160 şi înlocuit de Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului 2006/1986  
* art. 102–118 au fost înlocuite de Regulamentul Parlamentului European şi al 

Consiliului 2006/1987 şi de Decizia Consiliului 2007/533 
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PERSPECTIVA ŞI INFLUENŢELE DE VIITOR ALE SECURITĂŢII 
STATELOR. ROLUL ŞI INFLUENŢA UNIUNII EUROPENE ASUPRA 

STATELOR COMPONENTE ŞI ÎN SPECIAL A ROMÂNIEI ÎN 
CONTEXTUL SECURITĂŢII NAŢIONALE 

 
 

Autor: comisar de poliţie Adrian Stănescu  
Institutul de Studii pentru Ordine Publică 

 
 
Introducere în istoricul noţiunii de „securitate” 
 
Istoric vorbind, securitatea a preocupat statele încă de la începutul fiinţei lor. Toate statele, 

indiferent de locul lor pe hartă şi-au asigurat, îşi asigură şi vor continua să-şi asigure securitatea naţională 
de-a lungul vremii. De altfel, securitatea unei naţiuni, se împleteşte, până în negura existenţei umane cu 
istoria. 

Observând şi analizând istoria, dintr-o poziţie nepartinică, ştiinţifică, la o primă vedere se 
detaşează fără pic de tăgadă, faptul că securitatea naţională a fost influenţată de mai multe cauze, cum ar 
fi cele de natură: politică, religioasă, geografică, militară, a intereselor (politice, economice, comerciale, 
bogăţii naturale etc.), alianţelor, stat puternic – stat mic, cultură, civilizaţie şi alte cauze. 

Analizând sumar fiecare din cauzele exprimate în parte, se poate afirma că toate cele de mai sus 
sunt perfect reale. Cauza politică este prima, deoarece în decursul istoriei, aceasta a influenţat absolut 
toate deciziile, alianţele, pactele şi doctrinele. 

Politica s-a combinat în cele mai multe cazuri cu puterea religiei. Asemănătoare din mai multe 
puncte de vedere, au avut în decursul istoriei, mai au şi vor mai avea un timp îndelungat, un aliat de 
netăgăduit, puterea militară, aceea care a înfăptuit în mod real şi practic deciziile de ordin politico-
religios. 

De cele mai multe ori, zona geografică în care se afla un stat este o cauză care poate influenţa (şi 
influenţează) securitatea sa, dar, ca oricare excepţie care întăreşte o regulă, există şi aici state ce pot 
influenţa nu numai propria securitate, dar şi pe a altora. Spre exemplu, Statul Vatican: de dimensiuni şi 
populaţie redusă, dar cu influenţe politico-religioase imense. Nu are armată proprie mare, este chiar 
minusculă şi provine din Elveţia, nu dispune de armament nici ultramodern şi nici sofisticat, de ultimă 
generaţie, dar nici nu are nevoie. Arma sa este politico-religioasă sau religie-politică şi de secole, o 
mânuieşte cu măiestrie. Are în fapt sute de milioane de locuitori şi mii de kilometri pătraţi pe toate cele 
cinci continente, drept teritoriu. 

Exemplele şi analizele cauzelor enumerate mai la început pot să continue, dar rezultatul şi 
concluziile ar fi aceleaşi. Noţiunea de securitate este flexibilă. Nu este un concept fix. Parafrazându-l pe 
Alexander Wendt, autorul lucrării din 1992, intitulate: „Anarchy is what States Make of It”, putem spune 
că: „...securitatea (este vorba despre securitatea naţională) este ceea ce statele fac din ea”. 

Influenţele în perspectivele de viitor ale securităţii statelor 
Condiţiile politico-militare şi geostrategice actuale dau posibilitatea autorului acestei lucrări să 

anticipeze faptul că, în viitorul mai mult sau mai puţin îndepărtat, majoritatea statelor lumii vor gravita 
spre trei centre de putere. Am numit aici, după următorul model, cele trei centre, astfel: 

a) Centru: statele ce compun actuala Uniune Europeană şi posibil încă două-trei state candidate 
din fostul URSS şi actuala CSI. 
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b) Centru: Statele Unite ale Americii plus Marea Britanie (probabil plecată din U.E. pentru că nu 
trebuie să uităm că SUA sunt în cea mai mare parte produsul imperiului britanic, iar o mare parte din 
fostele colonii britanice, cele ce au mai rămas, fac parte din Commenwelts, având o dispunere mondială 
mai mult decât importantă, geostrategic (vezi Australia, la care se adaugă statul Israel). 

c) Centru: statele, bună parte asiatice, cum ar fi: China, Japonia, India, şi am numit numai ţările 
mari, alături de o posibilă alipire a Rusiei şi sateliţilor ei. 

Să nu uităm că, în fapt, sfârşitul Războiului Rece înseamnă nu distrugerea lagărului socialist, nu 
primordializarea puterii americane ca stăpână a democraţiei mondiale, exportator de democraţie şi primă 
forţă militară mondială. 

 
Sfârşitul de secol XX şi de mileniu a adus schimbări deosebit de importante 
 
a) Diminuarea fără precedent de la înfiinţarea sa în 1946, a rolului Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

Deşi nu este menţionat şi exprimat acest fapt nicăieri, se poate lesne vedea implicit şi explicit. Exemplu: 
cu certitudine după anii ’90, această organizaţie nu a mai putut să împiedice sau să blocheze niciun fel de 
decizie şi acţiune militară americană în indiferent ce zonă a lumii, totdeauna motivaţia americană venind 
imperturbabil, că este „răspunsul poporului american la ameninţările intereselor sale în zona vizată”. 

b) Cea de-a doua schimbare are în vedere creşterea puterii, dar şi mobilităţii NATO. Dar şi aici, 
fără a fi în vreun fel partinizări, remarcăm cu deplin realism că, în fapt, motorul, iniţiatorul şi beneficiarul 
aproape exclusiv, sunt un număr restrâns de state membre: SUA, Marea Britanie şi Israel. 

c) În interiorul împărţirii pe cele trei centre de putere, se poate observa lesne că au destul de 
omogen în componenţă state, nu numai posesoare de armament, dar şi de tehnologie nucleară. Într-un 
cuvânt, au un mare potenţial de lovire nucleară. 

d) Toate cele trei centre de putere au tehnologia şi puterea economico-financiară de a plasa în 
cosmos, sateliţi artificiali ai Pământului, sateliţi de orice fel. 

e) Împărţirea pe cele trei sfere, are în vedere faptul că populaţia cuprinsă în teritorii este destul de 
apropiată numeric şi areal. 

Sfârşitul Războiului Rece a făcut ca o perioadă de timp, SUA să îndeplinească, fără putinţă de 
tăgadă rolul de „jandarm al democraţiei mondiale”, în fapt şi în drept, o super-putere militară şi 
tehnologică care nu mai avea în contrabalans o alta (fapt, trebuie să recunoaştem, fără precedent). 

De aceea, anii de după ’90, nu au fost aşa cum ar crede cineva, o perioadă de linişte şi calm, ci 
dimpotrivă, a fost şi continuă să fie un interval de timp când se caută: 

– reîmpărţirea unor zone de influenţă; 
– mărirea şi lărgirea potenţialului tehnologic; 
– ieşirea din criza economică mondială în care ne aflăm; 
– obţinerea de resurse naturale; 
– cucerirea sau recucerirea unor pieţe de desfacere; 
– mână de muncă cât mai ieftină; 
– transferarea conflictelor sociale din propriile state, în alte zone mult mai îndepărtate, 

transformându-le în teatre de conflict unde, sub aparenţă democratică, se urmăreşte în fapt cucerirea şi 
obţinerea unor noi surse de materii prime ori combustibili sau, de ce nu, poziţii-cheie geostrategice, zone 
cât mai mari, cât mai întinse, de influenţă. 

Din punct de vedere logic, Uniunea Europeană a fost încă de la înfiinţare, gândită ca o uniune 
care să fie în stare să ţină piept economic, cărbune şi oţel, rivalului de peste ocean şi vorbim aici despre 
Statele Unite ale Americii; două zone, două continente aflate în urma celui de-al Doilea Război Mondial 
pe poziţii inegale: 

– pe de o parte, „bătrânul continent” – Europa, puternic lovit de urmările războiului: zdruncinat, 
dezbinat social, militar, economic şi politic; 

– pe de altă parte, America neatinsă nici pe departe precum Europa de urmările războiului. 
Dimpotrivă, America era un erou, un mare învingător, un mare cuceritor, o super-putere care a ieşit mai 
puternică din război decât atunci când a intrat; războiul aducându-i prăzi de război excepţionale: 
tehnologie, minţi strălucite din domeniul cercetării, în domeniul armamentelor dar şi din cel aerospaţial. 
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Ce îşi putea dori mai mult o super-putere în plină ascensiune? 
Din aceste motive expuse mai sus, trebuie să apreciem mai mult şi să dăm întreaga consideraţie 

eforturilor depuse de toate statele Europei pentru a ajunge la nivelul actual. 
 
Politica de securitate a României între anii 1878–2006 
 
Atât istoria modernă, cât şi cea contemporană a României sunt un puternic motiv pentru a 

încerca să determinăm o abordare complexă, dar şi dinamică a politicii de securitate a ţării, într-o 
perioadă cuprinsă între sfârşitul secolului al XIX-lea şi timpul prezent. 

Vom face acest lucru prin perspectiva faptului că, România nu a fost şi nu este un stat mare şi 
puternic pe plan regional sau internaţional şi nici nu are nimic ce ar putea arunca statul în situaţii 
excepţionale. 

Pe timpul perioadei avute în vedere, se poate observa cu o oarecare uşurinţă evoluţia din punct 
de vedere, teoretic, dar şi practic, a politicii de securitate românească. 

Prin această analiză se poate evidenţia mediul strategic prielnic României, prin care a acţionat de 
la întemeierea sa ca stat (actor cu drepturi depline, în plan internaţional) după recunoaşterea condiţionată 
a independenţei naţionale, cu ocazia Congresului de la Berlin din 1878, de puterile europene. 

O primă observaţie, tânărul stat până la anul de graţie 1991, dar şi în perioada următoare, a 
trebuit să-şi asigure existenţa într-un mediu foarte puternic polarizat, mediu care a influenţat fără tăgadă 
securitatea naţională. 

Mediul a influenţat deciziile şi acţiunile de natură militară, sistemul de alianţe, tratatele etc. Pe 
de altă parte, această perioadă este şi trebuie tratată în mod distinct. 

Altă perioadă distinctă, este cea cunoscută sub denumirea generică de „Războiul Rece”, perioadă 
caracterizată prin existenţa celor două blocuri militare, perioadă deosebită de exacerbare în ambele tabere, 
a militarismului, a cursei înarmărilor şi în special a erei înarmărilor nucleare, a descoperirii, dar şi a 
dezvoltării unor tehnologii fără precedent în domeniul militar. 

Această perpetuă confruntare între cele două blocuri, între cele două tabere, a creat fără putinţa 
de a nega cineva, mari transformări în ceea ce reprezintă sistemul internaţional în totalul său, în 
fenomenele şi procesele lumii întregi. 

O altă perioadă de timp, respectiv cea de după 1991, este deosebită pe plan internaţional. 
Schimbările politice din Est, au influenţat profund sistemul internaţional politic, economic, social, însă 
din punct de vedere militar, doar în mod excepţional. 

Rămasă fără contrabalans puterea, super-puterea politico-militară, şi aici avem în vedere SUA, 
şi-a impus punctul de vedere pe plan internaţional în tot ceea ce reprezintă interesele sale de securitate 
naţională, interese extinse pe întregul mapamond. 

În Europa, SUA prin Pactul Atlanticului de Nord – NATO, au reuşit să transforme harta 
geostrategică. Multe state europene, cele mai multe foste state socialiste, foste membre ale Tratatului de 
la Varşovia, au trecut în „Spaţiul NATO”. 

Astfel, au fost influenţate nu numai relaţiile internaţionale, dar şi documente ale unor organizaţii 
internaţionale, strategiile de securitate ale statelor, cele mai multe europene sau din spaţiul european, 
printre care şi strategia de securitate a României, deşi unii ignoră faptul că sectorul politico-militar al 
securităţii este aproape în totalitate răspunzător de schimbarea politicii internaţionale. 

Revenind la analiza perioadei cuprinse între anii 1877–1878 şi anul 2007, putem spune despre 
România: 

– a fost şi este în prezent, o putere minoră; 
– un stat cu interese vitale şi o capacitate de a şi le apăra, ce nu depăşesc cadrul propriu de relaţii 

internaţionale; 
– nu „trăieşte” la scară mondială sau măcar continental-regională. 
De altfel, puterea naţională este şi poate fi definită ca fiind fundamentată din puterea militară şi 

capacitatea economică. În cadrul politicilor publice, subsistemele internaţionale sunt o combinaţie de 
structuri ale relaţiilor internaţionale ce sunt fundamentate în termeni militari şi politici proprii securităţii, 
dar şi de cei economici ori culturali. 
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Pe timpul perioadei în discuţie (1878–2006) se poate lesne observa o anumită etapizare, 
astfel: 

Prima etapă: după câştigarea Independenţei, România se găsea într-o stare delicată cu o situaţie 
strategică dificilă: România avea graniţă comună cu Rusia şi Austro-Ungaria iar amândouă puterile aveau 
strategii hegemonice. 

Se punea acut problema, nu numai a asigurării independenţei, ci mai drastic, supravieţuirea 
tânărului stat. Au trebuit luate decizii pe plan diplomatico-militar până când, în urma războiului din 
perioada 1914–1918, una dintre puteri a dispărut: Imperiul Austro-Ungar. 

Politica de securitate naţională a României se poate analiza prin prisma deciziilor următoare de 
aliniere şi de „balansare”. 

Prin aceste decizii, autorităţile statului român de atunci, au reuşit să obţină supravieţuirea statului 
ca entitate statală şi teritorială. Suntem trataţi în această perioadă ca o putere de „status quo”, adică o 
putere care echilibrează tratatele regionale de destabilizare a balanţei de alianţe. Exemplu: pe timpul 
războiului balcanic din 1912–1913 sau pe timpul Republicii Ungare a Sfaturilor în perioada 1918–1919. 

Pe timpul acestei prime etape, România a adoptat o politică de securitate cu orientări către 
interior, dar şi defensivă pe plan regional, aceasta pentru a-şi consolida relaţiile diplomatice în raporturile 
cu puterile europene pe plan internaţional. 

Au reuşit chiar să impună o reformă fără precedent la nivel instituţional în cadrul intern. 
Securitatea naţională, caracteristică acestei perioade, este o balansare internă şi externă. Exemplu: pactul 
secret cu Germania condusă de Bismark şi Austro-Ungaria (1883). 

Un lucru incredibil pentru acel moment este unanimitatea clasei politice la luarea deciziei. Din 
acest gest se putea trage o singură concluzie: Rusia devenea în fapt cea mai mare ameninţare la adresa 
securităţii României. 

Statutul României era, din această cauză, foarte delicat în relaţiile internaţionale, cu avantaje, dar 
şi cu destule dezavantaje. 

A doua etapă: se întinde pe perioada interbelică şi între anii 1939–1945 (cel de-al Doilea Război 
Mondial). Atunci, politica de securitate naţională a României a fost determinată de schimbări la nivel 
internaţional şi intern. 

Exemplu: cele două dictaturi din 1938, a regelui Carol al II-lea şi 1940–1944 a lui Ion 
Antonescu. În perioada anilor 1919–1938 este recunoscut faptul că România, în ceea ce se referă la 
politicile de securitate şi cele de politică externă s-a definit ca „status quo”, care s-a manifestat prin: 

a. - consolidarea puterii: 
= câştigarea unei poziţii în planul subsistemului de relaţii internaţionale. 
= rolul de echilibrator cu diferite ocazii: Mica Înţelegere 1920–1921. 
= deciziile de intrare în război din anul 1941. 
b. - prin ascensiunea Germaniei naziste (1933–1938) şi accederea ei la poziţia de principal 

potenţial hegemon, sistemul relaţiilor internaţionale ca şi subsistemul acestora în tot ceea ce privea 
România, au suferit schimbări radicale. În consecinţă, România şi-a formulat o nouă strategie de 
securitate. 

O altă schimbare a balanţei puterii s-a produs între anii 1941–1942, atunci când URSS şi SUA, 
au decis intrarea în război. Acest fapt a determinat încă o dată schimbarea strategiei naţionale de 
securitate a României printr-o nouă politică de relaţii internaţionale de diplomaţie şi politică externă. 

S-a încununat acest fapt, prin întoarcerea armelor împotriva Germaniei şi a aliaţilor ei la  
23 august 1944. 

O a treia etapă: s-a consumat pe timpul Războiului Rece (1945–1991), perioadă cunoscută şi 
sub numele de „Cortina de Fier”. 

După război sferele de influenţă s-au redefinit din nou ţările din Europa estică şi din partea sud-
estică au trecut sub influenţa URSS. 

În timpul acesta, coordonatele politicii de securitate a României au fost sub raport cu ţările 
vestice, respectiv NATO, în concordanţă cu Pactul de la Varşovia, raportate la statele nealiniate. 

De altfel, la sfârşitul anilor ’80 şi începutul anilor ’90, România avea deja dorinţa de a părăsi 
Tratatul de la Varşovia şi de a accede în rândul statelor nealiniate. 
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Perioada 1945–1991 se poate defini ca un interval de timp când cele două sisteme, cel socialist şi 
cel capitalist, s-au aflat în deplin echilibru. Ambele state hegemonice, URSS şi SUA, prin capacităţile 
similare, nucleare, tehnologice, economice, geostrategice etc., s-au echilibrat reciproc aşa încât şi politica 
de securitate naţională a României a fost construită în conformitate cu aceste coordonate. 

Dar şi pe parcursul acestei perioade, se pot observa anumite subetape: 
1. Subetapa cuprinsă între anii 1945–1968: România a fost complet „apărată de umbrela 

URSS”, datorită faptului că strategia de securitate naţională era complet în concordanţă cu strategia 
Pactului de la Varşovia. 

Politica de securitate românească fiind în concordanţă cu sistemul sovietic şi cu cerinţele şi 
necesităţile Pactului, a pierdut statutul privilegiat de stat stabilizator şi de stat-tampon. 

Statutul de stat-tampon avea avantajul de a conferi României o mare libertate de control şi de 
acţiune asupra strategiei sale de securitate naţionale, a politicii sale externe ori a unor acţiuni diplomatice, 
iar la nivel internaţional îşi putea exprima fără mijlocitori interesele naţionale. 

2. O altă subetapă este aceea de după intervenţia URSS şi a celorlalte state membre ale 
Tratatului de la Varşovia, într-un alt stat membru al Pactului în august 1968: cu acest prilej, 
România a fost singurul stat necapitalist membru al „Lagărului Socialist”, care a luat o atitudine 
curajoasă, demnă, diplomatică şi politică pe plan internaţional, s-a opus făţiş invadării unui stat socialist 
independent, suveran şi unitar, de către alte state socialiste, „aliate”. 

Aceasta a însemnat în fapt, începutul sfârşitului pentru politica de alianţă militară cu URSS – 
Pactul de la Varşovia şi România. A însemnat o relaţie sinuoasă cu URSS în continuare şi o răcire a 
relaţiilor pe plan militar. 

Încet dar sigur, România s-a distanţat de acţiunile militare comune cu Pactul, nu a mai participat, 
nici cu trupe şi nici nu a mai pus la dispoziţia Pactului, teritoriul său pentru aplicaţii comune cu trupe aşa 
că, la sfârşitul anilor ’80, România participa la activităţi militare ale Pactului numai cu ofiţeri de stat 
major şi cu nimic altceva. 

Concomitent cu detaşarea de Tratatul de la Varşovia, se făcea o apropiere evidentă şi tactică de 
statele nealiniate militar (Elveţia, Iugoslavia etc.). 

Cu toate acestea, după anul 1968 şi până în 1989, România s-a manifestat puternic pe plan 
internaţional prin diplomaţia şi poziţia sa fără echivoc în politica externă. 

România putea face acest demers, din două motive convergente: 
a) prin poziţia sa geostrategică deosebit de importantă pentru URSS şi Tratat. Se putea manifesta 

aşa, deoarece mărimea teritoriului naţional, numărul populaţiei în plină explozie demografică şi puterea 
militară, o impuneau ca o adevărată „vioară a doua” în zonă şi în interiorul Tratatului. 

b) datorită politicii de alianţă cu statul chinez la începutul anilor ’70, stat aflat în acea perioadă în 
multe şi ample divergenţe cu URSS. 

Se poate concluziona în mod firesc că, după anii ’60 România s-a îndepărtat de Moscova, dar s-a 
apropiat de statele potent capitaliste (SUA, Marea Britanie, Canada, Franţa etc.), fapt ce a influenţat 
indubitabil strategia naţională de securitate. 

Din a doua jumătate a anilor ’60, politica noastră de securitate a avut o transformare calitativă 
fără precedent: s-a realizat o construcţie a politicii de securitate extrem de compactă şi în acelaşi timp 
radicală şi aici avem în vedere conceptul şi doctrina originală de securitate a naţiunii române cunoscută ca 
„doctrina războiului întregului popor”. 

Era o doctrină care se detaşa atât din punct de vedere al independenţei României faţă de URSS şi 
Tratatul ei, dar şi de NATO, şi se axa pe o politică de securitate naţională echidistantă militar, dar şi de 
apropiere făţişă de statele nealiniate, în special de fostul stat Republica Socialistă Federativă a 
Iugoslaviei. 

Această doctrină a războiului întregului popor, era bazată pe conceptul că, tot poporul este 
necesar să se apere deoarece el era cel eventual ameninţat de o agresiune. 

Poporul trebuia ca prin potenţa economică, politică, militară şi socială să dea eventualului 
agresor o lovitură mortală fără ajutor major din exterior, cu atât mai mult, cu cât în doctrină, se consemna 
explicit şi implicit că România nu va fi niciodată un stat agresor care să atenteze la suveranitatea, 
integritatea şi independenţa unui alt stat. 
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Doctrina se axa pe faptul că România era şi trebuia să rămână un stat aflat tot timpul în 
defensivă, între graniţele sale naţionale şi nicidecum un stat agresor totul, de la societate şi până la 
economie fiind subordonate în mod exclusiv acestor precepte. Cu toate acestea, unii în momentul de faţă, 
dezavuează această doctrină. 

Cea de-a patra etapă: o reprezintă anii de după 1990, perioada începe în fapt imediat după 
acţiunea din decembrie 1989 până la anul 2006. 

Caracteristic acestei perioade este schimbarea din temelii, reevaluarea securităţii sale naţionale, a 
strategiei acesteia cu atât mai mult, cu cât însăşi URSS s-a destrămat şi odată cu aceasta întregul eşafodaj 
ale subsistemului de relaţii internaţionale caracteristic până atunci sud-estului Europei, adică zona aflată 
sub influenţa statului hegemonic. 

După 1991 este o nouă perioadă; regiunea intră într-un proces de fragmentare, restructurare, 
proces neîncheiat nici în anul de graţie 2009. 

Prin destrămarea URSS se pierde un contrabalans de putere foarte important în lume. Vidul este 
umplut de SUA până mai ieri opozantul tradiţional. Se trece de la un sistem mondial bipolar de putere, la 
unul unipolar. 

Acelaşi lucru se întâmplă şi în planul subsistemului sud-est european. Se fac auzite şi prezente o 
serie de noi teorii legate de relaţiile internaţionale şi al abordării strategiilor naţionale de securitate 
susţinute de instituţiile noii ordini mondiale postbelice reunite în jurul Şcolii de la Copenhaga. 

Apar teorii şi abordări cu privire la gândirea politică şi conceperea unor noi strategii naţionale de 
securitate, lucru resimţit şi în România. Momentul în cauză comportă distinct două perioade. 

O primă perioadă se întinde până la jumătatea anilor ’90. Este o etapă de început, o etapă de 
înţelegere şi încercare de tatonare a unei teorii care să coordoneze măcar satisfăcător obiectivele militare, 
interesele, ameninţările, riscurile observate şi implementate de decidenţii politici români. 

După colapsul URSS au apărut situaţii propice când la cererea României, atât NATO cât şi UE, 
au integrat-o. 

Strategia de securitate naţională a apărut timid în anul 1991 sub titlul: „Concepţia privind 
securitatea naţională a României”, aşa cum de altfel câţiva ani mai târziu, în aprilie 1994, a fost adoptată 
de CSAT cu denumirea de „Concepţia integrată privind securitatea naţională a României”. 

Ambele sunt documente de început, empirice, care încercau să integreze România într-o 
concepţie nouă, diferită. 

Începând cu anul 1999, după ce în prealabil României i s-au aprobat cererile de primire în NATO 
şi UE, s-au declanşat transformări în ceea ce are legătură cu strategia de politică externă dar şi de 
securitate a statului. 

După 1999, conceptul strategic de securitate se îmbunătăţeşte continuu. Strategia de Securitate 
Naţională din anul 2001, afirmă că: „interesul vital şi principal este menţinerea integrităţii, suveranităţii 
unităţii şi independenţei”. 

Se observă că, după anul 1999, strategia de securitate încearcă să pună în prim-plan individul, 
securitatea individuală, socială, economică şi nu în ultimul rând, pe cea politică şi numai în ultim plan pe 
cea militară. 

Întâietate au interesele naţionale legate de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului fiind 
lăsate mai la urmă ameninţările convenţionale. 

„Strategia Militară a României” din anul 2000 este construită pe Strategia de Securitate 
Naţională a României din 1999. Odată cu trecerea anilor sunt identificate ameninţări non-convenţionale 
(Strategia de Securitate Naţională – 2001) la adresa statului român, cum sunt: terorismul, vulnerabilitatea 
sistemului de transport la atentate teroriste, accesarea neautorizată a sistemului informatic, afectarea 
imaginii statului în exterior, agresiunea de natură financiar-bancară şi provocarea în mod deliberat de 
catastrofe şi accidente ecologice. 

Aceste ameninţări, unele dintre ele au fost inspirate din alte strategii de securitate a unor state 
europene. Mai sunt cunoscute în publicaţiile de specialitate, ca „influenţe non-realiste”. În fapt s-au avut 
în vedere documente accidentale cu referire complexă la fenomenul globalizării. 

Structura sa este în format sectorial cu referire accentuată pe independenţă şi interoperabilitate. 
Strategia Naţională de Securitate a României se bazează pe securitatea colectivă. Este o doctrină 

românească de început de secol XXI. O concluzie ce se poate desprinde la prima vedere, se referă la 
contradicţia documentului cu baza neo-realistă de la care a plecat. Prin document se tinde a se considera 
statul „un deţinător şi un acumulator de putere”. 

Politica de securitate din anul 2001 are mai multe puncte slabe: 
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– lipsa de perspectivă strategică; 
– este profund dezechilibrată, disproporţionată în ceea ce constituie aportul strategic al statului 

prin prisma NATO ori cu alte instituţii cum ar fi: ONU, OSCE, UE, UEO etc., pe garanţiile de securitate 
supralicitate, date de calitatea de membru NATO; 

– sunt ignorate: obligaţiile, riscurile de securitate izvorâte tocmai din statutul de membru NATO, 
precum şi setul de noi ameninţări la adresa statului, a securităţii sale, ce îşi au punctul de plecare tot 
disproporţiat şi „credulitatea politică”. 

Aici îşi au sorgintea, acţiunile militare ale României: participări la acţiuni de menţinere a păcii, 
umanitare ori de implementare a democraţiei în diverse regiuni ale lumii, conduse de coaliţia din jurul 
SUA împotriva duşmanului internaţional comun (aici numim terorismul). 

Sunt asumate, din punct de vedere politico-militar, disponibilităţi de participare la aceste acţiuni 
cu rol major. Se mai poate constata o disproporţie şi în ceea ce priveşte încrâncenarea de a convinge 
factorii externi şi mai puţin dimensiunea internă, uşor neglijată. 

România se doreşte un factor stabilizator, puternic şi cu influenţă în plan regional şi 
internaţional, lucru exprimat în mod clar şi explicit de clasa politică în diverse situaţii şi ocazii. 

Din păcate, lasă impresia că este o politică păguboasă, dublată de „o politică externă asertivă, 
moderată şi demonstrativă”. Ea are un scop bine determinat, de a convinge partenerii din prezent şi viitor 
de potenţa şi disponibilitatea statului ca membru în cadrul NATO. 

A cincea etapă: şi ultima, este aceea începând cu anul 2006. Imediat după aderarea la NATO 
(2004) şi aderarea deja confirmată a României la UE, a fost necesară schimbarea parametrilor securităţii 
naţionale. 

Acest lucru a fost necesar şi obligatoriu să se întâmple după cele două schimbări importante în 
relaţiile internaţionale ale României. 

Se poate spune că Strategia Naţională de Securitate din anul 2006, încerca şi pe undeva a reuşit 
să producă unele schimbări de orientare, orientarea fiind mai mult de natură asertivă, ofensivă chiar. 

Orientarea aceasta a înlocuit vechea orientare preponderent reactivă, defensivă, îndreptată 
exclusiv spre contracararea unor riscuri şi ameninţări care ar fi putut afecta securitatea naţională. 

Aşa cum este stipulat la pagina 2 al SSNR din anul 2006: „Securitatea fiecărei ţări, precum şi a 
comunităţii internaţionale în ansamblu, depinde nu atât de capacitatea de reacţie şi adaptare, cât mai 
ales de capacitatea de anticipare şi de acţiune proactivă”. 

Se încearcă o revenire la doctrina de tip liberal prin fundamentarea acesteia, astfel: „Noua 
strategie de securitate reprezintă un demers major în această direcţie şi este focalizată, ca finalitate 
crucială, spre garantarea securităţii individuale, a vieţii sale şi a familiei” (ibidem). 

Strategia din anul 2006, încearcă pe de altă parte să lărgească gama de cuprindere de la individ, 
comunităţi şi stat, la instituţiile şi organizaţiile internaţionale la care statul român este parte. 

Strategia din anul 2006 a identificat principalele interese naţionale de securitate ca fiind: 
integrarea deplină în Uniunea Europeană; asumarea responsabilităţii şi calităţii de membru al Alianţei 
Nord-Atlantice; menţinerea integrităţii, suveranităţii, unităţii, independenţei şi indivizibilităţii statului 
român; dezvoltarea unei economii de piaţă competitive, dinamice şi performante; modernizarea radicală a 
sistemului de educaţie; valorificarea eficientă a potenţialului uman, ştiinţific şi tehnologic; creşterea 
bunăstării cetăţenilor, a nivelului de trai şi de sănătate a populaţiei; afirmarea şi protejarea culturii, 
identităţii naţionale şi vieţii spirituale în contextul identităţii europene. 

Strategia Naţională de Securitate a României din anul 2006 consideră globalizarea fenomenul ce 
va avea cel mai mare impact asupra sistemului internaţional. 

Versiunea SSNR din anul 2006 are ca element central, echilibrul importanţei strategice a 
securităţii naţionale, identificate ca fiind: statutul de membru NATO şi UE; parteneriatul strategic cu 
SUA; reforma sistemului militar românesc (pentru a putea fi în strânsă legătură cu standardele NATO şi 
UE de interoperativitate. 

Tot această versiune din anul 2006 a SSNR, în cadrul politicii externe, cuprinde un capitol 
aparte, acela privind relaţiile privilegiate cu Republica Moldova, sprijinul şi asistenţa ce trebuie oferite 
acesteia. 

Ameninţările la adresa securităţii naţionale sunt exprimate astfel: terorismul internaţional; 
proliferarea armelor de distrugere în masă; conflictele regionale; criminalitatea transfrontalieră 
organizată; obstacolele din calea bunei guvernări; dezastrele naturale şi ameninţările de mediu. 

Într-un cuvânt sunt exprimate ameninţări non-convenţionale care fac din SSNR–2006, o strategie 
mai ofensivă şi mai îndrăzneaţă dar, în acelaşi timp nu i se atenuează defectul de a nu corecta viciile 
strategiilor dinaintea ei. 
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Dezvoltarea durabilă este în prezent un obiectiv la nivel global. În baza angajamentului de la 
Rio (1992), Uniunea Europeană a adoptat în ultimii ani o strategie integrată prin care-şi asumă un rol 
activ în eforturile de adoptare a principiului durabilităţii în politicile economice. 

Uniunea îşi propune permiterea unei evoluţii spre o societate mai prosperă şi mai justă, prin 
garantarea unui mediu mai curat, mai sigur şi prin oferirea unei calităţi a vieţii mai bune.1 

Dezvoltarea durabilă are rolul de a îmbina creşterea economică, cu păstrarea sănătăţii natural 
umane, ca premisă pentru asigurarea echilibrului sistemelor care determină însăşi existenţa şi 
funcţionarea societăţii, implicit păstrarea unui mediu stabil de securitate prin implicaţiile acesteia 
asupra dimensiunii economice a securităţii naţionale, şi nu în ultimul rând asupra securităţii regionale şi 
internaţionale. 

 
Noţiunea de dezvoltare durabilă a fost lansată pentru prima dată în anul 19722, o dată cu raportul 

Clubului de la Roma, The limits of grow, care a avut ca scop impulsionarea înţelegerii componentelor 
variate, a interdependenţelor economice, politice, naturale şi sociale, constituite într-un sistem general. 

În anul 1992, la întâlnirea de la Rio a Conferinţei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare a fost 
propus un program global de dezvoltare durabilă numit AGENDA 21, ce pune accentul pe acţiunea de la 
nivel local şi în al cărui preambul se spune că: „…umanitatea se află într-un moment decisiv al istoriei 
sale. Ne confruntăm cu o disparitate crescută între popoare şi în cadrul acestora, o creştere a sărăciei, 
tot mai multă foamete, tot mai multe boli şi tot mai mulţi analfabeţi, precum şi o deteriorare continuă a 
ecosistemelor de care depinde bunăstarea noastră…”. 

Anterior acestor luări de poziţie categorice, au existat scrieri care considerau că schimbarea 
trebuie să se realizeze în primul rând în fiecare individ în parte, pentru a deveni reală la nivelul 
colectivităţii, iar aspiraţiile umane precum dominaţie şi competiţie trebuie să se transforme în parteneriat 
şi cooperare, concomitent cu punerea accentului pe calitate şi nu pe cantitate, argumentându-se3 că 

                                                 
1 Cea mai cunoscută şi, în acelaşi timp, cea mai larg acceptată definiţie a dezvoltării durabile este cea propusă de 

Comisia mondială asupra mediului şi dezvoltării (comisia Brundtland) în 1987: a răspunde nevoilor actuale fără a compromite 
şansa generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile lor nevoi. Conceptul de durabilitate a fost însă însuşit de ecologişti, 
economişti, sociologi de manieră diferită, specifică, fără un efort de integrare a principiilor şi obiectivelor. Inclusiv la nivel 
instituţional, aspectele dezvoltării durabile sunt, cel mai adesea, reduse la aspectele de mediu, într-o abordare unilaterală. 
Dezvoltarea durabilă a devenit astăzi, cel puţin la nivel politic, declarativ, un obiectiv al societăţii în ansamblul ei, prin urmare 
un principiu aplicabil tuturor componentelor vieţii economico-sociale. Controversat încă, lipsit de teoretizări compatibile cu 
valorile după care s-a construit actualul sistem comportamental (de consum şi de producţie), principiul este definit prin trei 
componente: dezvoltarea economică, dezvoltare socială şi protecţia mediului. R. Lipsey, K.Chrystal, Economia pozitivă, 
Editura Economică, Bucureşti, 1999, pp. 123–142. 

2 Ciucur Dumitru, Gavrilă Ilie, Popescu Constantin, Economie, Editura Economică, Bucureşti, 2004. 
3 From Erich (specialist german în psihanaliză şi socio-psihologie), „Arta de a iubi”, 1956. 
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societatea de consum şi durabilitatea sunt de cele mai multe ori incompatibile în ceea ce priveşte 
obiectivele şi principiile care le guvernează. 

Dezvoltarea durabilă (numită de unii specialişti şi viabilă sau sustenabilă), urmăreşte 
interacţiunea a patru sisteme – economic, uman, ambiental şi tehnologic – astfel încât să se asigure 
satisfacerea nevoilor prezentului fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi asigura 
propriile nevoi, o condiţie necesară a compatibilităţii fiind simultaneitatea procesului în toate cele patru 
dimensiuni, (figura 1) şi legăturile biunivoce între elementele componente ale sistemului, luate două câte 
două, precum şi interconexiunile ansamblului. 

Problema strategică a dezvoltării umane durabile se pune la orice nivel al societăţii (fiind 
responsabilitatea primordială a instituţiilor statului ca politică de securitate pe termen lung), cu 
obiective concrete şi criterii de apreciere a indicatorilor măsurabili, mecanisme de susţinere (juridice, 
economice sau spiritual culturale) şi management al proceselor (de la costurile de producţie, alocarea 
resurselor, până la repartiţia veniturilor obţinute), bazat pe implementarea unor tehnologii curate şi 
inovatoare. 

 
Fig. 1. – Sistemul integrat al dezvoltării durabile 

 
În România, creşterea economică reală, de lungă durată, reprezintă un obiectiv strategic major 

atât la nivel naţional, cât şi în planul managerial al fiecărei firme, de stat sau privată, ca premisă a 
evoluţiei umane în acest areal. 

Totodată, investiţiile în educaţie, transfer tehnologic, cercetare-dezvoltare şi inovare, reprezintă 
pentru statul român pilonii creşterii economice sustenabile, prin creşterea valorii adăugate a producţiei 
interne, îmbunătăţirea comportamentului investiţional şi reducerea barierelor din mediul de afaceri. 

Conform evaluării gradului de compatibilitate a României cu strategia de la Lisabona4, realizat 
de Grupul pentru Economie Aplicată (G.E.A.), divizie a Societăţii Române de Economie, pe termen scurt, 
asimilarea tehnologiei este prioritară pentru noi, faţă de crearea de tehnologie (ale cărei beneficii îşi pot 
produce efectele doar pe termen lung) deoarece, indiferent de cât de mult se doreşte, sunt etape ale 
dezvoltării care nu pot fi sărite. 

Pe de altă parte, pentru o dezvoltare durabilă şi sustenabilă, se impune, în egală măsură, crearea 
de cunoştinţe, aceasta realizându-se inclusiv prin îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare între centrele de 
cercetare universitare şi partea aplicată, pentru a exploata în practică investigaţiile teoretice. 

În prezent, indicatorii privind crearea de cunoştinţe în cadrul firmelor autohtone arată5 cheltuieli 
de cercetare-dezvoltare de doar 0,38% din P.I.B., faţă de o ţintă de 3% (din care 48,4% cu finanţare de la 
guvern, 44,6% de la firmele private, iar 7% prin atragerea de fonduri externe). Chiar şi includerea 
industriei IT (domeniu ce beneficiază de un interes crescând din partea managerilor firmelor private 
interne/externe şi care poate fi considerat unul din punctele tari ale României în cadrul unei analize 

                                                 
4 Strategia (Agenda) de la Lisabona, lansată la Summitul de la Lisabona din anul 2000, urmăreşte ca Uniunea 

Europeană să devină până în anul 2010 cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume; ţintele sale 
se referă la consolidarea şi unificarea mediului de afaceri, stimularea creării, absorbţiei, difuziei şi exploatării cunoştinţelor, 
îmbunătăţirea protecţiei şi coeziunii sociale. 

5 Raportul „Romania: An Assement of the Lisbon Score, Cord” elaborat de G.E.A. 
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S.W.O.T.), cheltuielile cu personalul în acest sector se ridică la 0,56% din P.I.B. (din care 29% finanţat de 
guvern, 65% de firme private şi 6% din extern). 

La realizarea dezideratelor României de reducere a decalajelor care ne despart de ţările 
dezvoltate din Europa şi din lume, concomitent cu consolidarea statutului de economie de piaţă 
funcţională, poate contribui interesul geopolitic european şi internaţional, manifestat în cadrul 
cooperărilor euroatlantice, de a consolida Europa Centrală şi de Est, ca element stabilizator al echilibrului 
zonal, dar mai ales avantajul cultural organizaţional dat de calitatea ridicată a potenţialului uman de care 
dispune economia românească (nivelul de cercetare tehnico-ştiinţifică, credinţa, dorinţa oamenilor de 
mai bine şi nu în ultimul rând, experienţa managerială românească la nivel macro şi micro-structuri). 

Din punct de vedere doctrinar, rădăcinile teoriei dezvoltării durabile se află în economia 
bunăstării şi în economia socială de piaţă. Economia bunăstării are la bază distincţia între costurile private 
şi costurile sociale sau între productivitatea marginală privată şi productivitatea marginală socială. 

Diferenţa ţine de impactul produs de o activitate economică asupra mediului (în sens larg), 
respectiv efectul unui act de producţie sau de consum asupra unui agent din afara tranzacţiei, exterior 
pieţei respective. 

Politica economică are rolul de îmbinare a eficienţei sistemului economiei de piaţă cu obiective 
non-economice (solidaritate, coeziune, echitate)6. Modelul de producţie şi de consum al societăţii 
contemporane este apreciat ca non-durabil pornind de la aprecierile de mai sus.7 

În prezent, politicile economice pun accentul pe stabilitatea macroeconomică8 şi pe funcţionarea 
pieţelor. Externalităţile sociale şi cele ecologice, cu impact negativ asupra produsului marginal social, dar 
şi a eficacităţii economice, îşi au explicaţia tocmai în slaba integrare a dimensiunilor socială şi ecologică 
în obiectivele politicilor macroeconomice. 

În domeniul politicilor sociale, într-adevăr, s-a înregistrat o serie de progrese, mai ales în 
economiile sociale de piaţă, în adoptarea şi chiar în aplicarea unor politici de mediu. Dar, cele trei aspecte 
au fost abordate într-o concepţie sectorială, până în prezent. 

Conform principiului durabilităţii, toate politicile trebuie elaborate şi aplicate în funcţie de 
impactul economic, social şi de mediu. Internaţionalizarea economiilor ridică o serie de exigenţe în 
aplicarea acestui principiu, nu doar în politicile interne, ci şi în relaţiile de cooperare externă. 
Durabilitatea urmează să devină catalizatorul deciziilor politice interne şi externe, al acţiunilor economice 
şi al opiniei publice pentru promovarea atât a noilor reforme structurale, instituţionale, cât şi modificarea 
comportamentelor de producţie şi de consum. Pentru realizarea acestui obiectiv trebuie, în primul rând, să 
se asigure coerenţa dintre cele trei coordonate – creştere economică, coeziune socială şi protecţia 
mediului. Acest lucru este contradictoriu din punct de vedere clasic. 

Urmărirea coeziunii sociale implică o politică de redistribuire a veniturilor care limitează sursele 
creşterii, protecţia mediului implică adoptarea unor măsuri restrictive cu privire la utilizarea resurselor 
naturale şi a tehnologiilor, producând distorsiuni în alocarea factorilor pe criterii de eficienţă economică. 

Concilierea celor trei coordonate ale dezvoltării durabile presupune: 
– creşterea economică pe premisele progresului social şi protecţiei mediului; 
– politică socială stimulatoare pentru creşterea economică; 
– politică de mediu axată pe instrumentele specifice economiei de piaţă, eficace şi economică în 

acelaşi timp.9 
                                                 
6 Dumitru Miron, Economia integrării europene, Editura A.S.E., Bucureşti, 1998, pp. 296-311. 
7 Determinat de principiul eficienţei şi axat pe valori materiale, modelul a promovat un comportament pe termen 

scurt având drept rezultate primare utilizarea excesivă a resurselor naturale, accentuarea disparităţilor sociale şi creşterea 
decalajelor de dezvoltare între naţiuni. Externalităţile negative (epuizarea resurselor, reducerea biodiversităţii, poluarea, 
sărăcia, alienarea socială, inechitatea, decalajele de dezvoltare) au mărit în permanenţă costurile sociale atât pe plan intern, cât 
şi pe plan internaţional. Impactul asupra bunăstării sociale nu trebuie privit însă doar la timpul prezent ci şi în raport cu 
bunăstarea socială a generaţiilor de mâine. Menţinerea tendinţelor actuale în producţie şi consum riscă să compromită şansele 
generaţiilor viitoare de a-şi satisface nevoile. Conştientizarea acestor riscuri a determinat, începând cu a doua jumătate a 
deceniului nouă, o amplă mişcare de cooperare la nivel internaţional pentru integrarea principiului durabilităţii în politicile 
economice. Asta ar însemna adoptarea la nivel de principiu, în politicile economice, a triunghiului magic – creştere economică, 
coeziune socială, protecţia mediului. 

8 Daviddi R., Ilzkovitz F. The Eastern Enlargement of the European Union: Major Challengers for Macro-economic 
Policies and Institution of Central and East European Countries, European Economic Review, April, 1997. 

9 Delegaţia Comisiei Europene în România, Uniunea Europeană-România. Parteneriat pentru creşterea economică, 
Bucureşti, 1995. 



 
 

- 135 -

În al doilea rând, aplicarea durabilităţii presupune adoptarea de reforme structurale şi 
instituţionale care permit coerenţa internă şi externă a politicilor şi asigurarea convergenţei obiectivelor 
economice, sociale şi politice din cadrul unui proiect.10 

UE a promovat o serie de politici şi acţiuni care ghidează modelul economiei europene spre 
dezvoltare durabilă11. Experienţa acumulată, raportată la ineficienţa instituţiilor şi organismelor 
internaţionale, o îndreptăţesc să se considere un model, un promotor al dezvoltării durabile la nivel 
mondial. În Tratatul de la Maastricht, statele membre UE îşi propun ca obiectiv general al integrării 
promovarea unei dezvoltări armonioase şi echilibrate a activităţilor economice în ansamblul 
Comunităţii, o creştere durabilă şi non-inflaţionistă respectând mediul, un grad ridicat de convergenţă a 
performanţelor economice, un nivel ridicat de ocupare şi de protecţie socială, creşterea nivelului şi 
calităţii vieţii, coeziunea economico-socială şi solidaritatea între statele membre. 

Uniunea Europeană reprezintă elementul cel mai important al structurii lumii multipolare în 
devenire12. Ea a creat progresiv piaţa unică, în care mărfurile, serviciile, capitalurile şi persoanele se 
deplasează liber. Prin aprofundarea integrării ţărilor membre şi prin primirea noilor membri din Europa 
Centrală şi de Est, Uniunea Europeană tinde să devină cea mai mare piaţă şi cel mai dinamic pol 
economic şi politic. În Uniunea Europeană se promovează cooperarea multidimensională printr-un sistem 
instituţional suprastatal. În UE s-a creat şi se dezvoltă o piaţă comună, aflată mereu în extensiune şi 
adâncire, capabilă să întreţină relaţii comerciale intra şi interregionale, bazate pe competitivitate 
economică. Multidimensionalitatea cooperării presupune liberalizarea şi accelerarea fluxurilor comerciale 
internaţionale, transferul de mărfuri, tehnologii de vârf, forţă de muncă, precum şi integrarea serviciilor 
financiare şi monetare. 

Economia României este una de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă.13 
Politicile economice bine elaborate au forţa de a schimba vieţile oamenilor săraci. Statele trebuie 

– şi pot – să adopte politici care să contribuie la creşterea economică a ţărilor, dar care să asigure în 
acelaşi timp o repartiţie echitabilă a acestei creşteri.14 

Integrarea europeană are atât beneficii, cât şi costuri. Problema crucială pentru firmele şi 
produsele româneşti este cea a competitivităţii. Firmele care nu fac faţă concurenţei din UE vor da 
faliment. Sectoarele competitive prin aderare vor contribui la creşterea numărului de firme, implicit al 
locurilor de muncă şi a nivelului de trai al populaţiei. 

Printre sectoarele care prezintă reale oportunităţi de afaceri şi care pot fi competitive se pot 
regăsi sectorul programelor informatice şi sectorul auto, alături de sectoare cu un grad de prelucrare mai 
redus cum ar fi siderurgia, mobila, materialele de construcţii, sticla, porţelanul, artizanatul, textilele, 
confecţiile şi încălţămintea. 

România a negociat o contribuţie în primii trei ani după integrare de 5, 6 miliarde de euro la 
bugetul comunitar, investiţii de cca 7 miliarde de euro pentru infrastructură şi 1 miliard pentru securizarea 
frontierelor. O altă oportunitate reală este şi în sectorul infrastructurii sau al securizării frontierelor. 

                                                 
10 Cele mai importante măsuri ce ar trebui luate în această direcţie sunt: reglementarea unui sistem de instrumente 

economice care să asigure integrarea obiectivelor sociale şi de protecţie a mediului în politicile economice (preţuri, drepturi de 
proprietate, taxe, drepturi de emisie negociabile, subvenţii, acorduri negociabile); reconsiderarea procesului decizional, pentru 
a permite o largă participare a societăţii civile şi a factorilor de decizie la diverse niveluri; crearea şi dezvoltarea unui sistem de 
informare asupra consecinţelor unor politici şi acţiuni pentru a facilita inversarea tendinţelor actuale, non-durabile; dezvoltarea 
pieţelor bunurilor publice şi a bunurilor şi serviciilor ecologice; dezvoltarea cercetării în direcţia tehnologiilor folosind mai 
puţine resurse naturale, mai puţin poluante, cu riscuri reduse pentru mediu şi pentru individ; dezvoltarea unui sistem de 
educaţie şi de formare/comunicare care să creeze premisele unui dialog social, a unui proces decizional transparent în 
condiţiile unei responsabilităţi individuale şi colective şi a unei evoluţii spre durabilitate în comportamentele de consum şi de 
producţie; aplicarea orizontală a criteriilor durabilităţii, asupra tuturor politicilor economice; dezvoltarea unui sistem de 
indicatori care să permită o evaluare periodică, eficace a durabilităţii politicilor şi acţiunilor. Andreff W., Nominal and Real 
Convergence-At What Speed?, in Remaking Europe. The European Union and the Transitions Economics, edited by Jhosef 
M.Brabant, Rowman &Littlefield Publishers, 1999. 

11 Conferinţa Naţiunilor Unite asupra mediului şi dezvoltării (CNUED), care a avut loc la Rio de Janeiro în 1992, a 
marcat un angajament politic pentru orientarea către o dezvoltare durabilă la nivel global. În planul acţiunilor concrete, deşi au 
fost înregistrate o serie de succese, realizările sunt departe de speranţele participanţilor, menţinându-se tendinţa către 
dezvoltare non-durabilă. 

12 Bari Ioan, Globalizarea economiei, Editura Economică, Bucureşti, 2005, p. 421. 
13 Constituţia României, art. 135 alin. 1. 
14 Stiglitz Joseph E., Globalizarea, Editura Economică, Bucureşti, 2005, pp. 12. 
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În primii trei ani după integrare România va putea atrage aproape 10 miliarde de euro de la UE. 
Din sumele pe care România urmează să le investească în infrastructură, securizarea frontierelor, protecţia 
mediului, o treime vor fi suportate de către agenţii economici, UE suportând aproape 30%. 

Uniunea înseamnă pentru România şi accesul mai facil la o piaţă mai largă de desfacere şi 
aprovizionare, precum şi valorificarea oportunităţilor legate de participarea la acordurile comerciale 
preferenţiale ale UE, transfer de tehnologie înaltă, management competitiv, fonduri structurale şi de 
coeziune îndreptate spre zonele nedezvoltate, spre educaţie; politici de mediu şi infrastructură din care UE 
suportă 75%, iar România 25%. 

O altă oportunitate de afaceri există în domeniul energetic, România fiind pe punctul de a adopta 
o nouă strategie energetică, ce se întinde tocmai până în anul 2030, prin care se doreşte realizarea 
independenţei energetice în următorii şapte ani, prin investiţii în sistemul energetic naţional estimate la 
aproape 9 miliarde euro în perioada imediat următoare.15 

Pe fondul celor mai ridicate niveluri de creştere economică din momentul începerii perioadei de 
tranziţie16, statul poate şi trebuie să asigure: 

a) libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru 
valorificarea tuturor factorilor de producţie; 

b) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară; 
c) stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale, a artei şi protecţia dreptului de 

autor; 
d) exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional; 
e) refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic; 
f) crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii; 
g) aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanţă cu obiectivele Uniunii 

Europene.17 
Conform Strategiei de securitate naţionale a României, din 2006, (proiect, versiunea 

21.02.2006), un rol important în cadrul procesului de cooperare la Marea Neagră va reveni dimensiunii 
economice a cooperării României. 

În acest scop, statul va desfăşura o politică externă şi de cooperare economică marcată de 
pragmatism şi de folosire a instrumentelor oferite de tratatele bilaterale şi multilaterale pentru participarea 
la proiectele economice cu impact major în consolidarea democraţiei, securităţii şi stabilităţii. 

Eforturile vizează, în principal dezvoltarea coridoarelor energetice şi de transport capabile să 
conecteze economic şi comercial regiunea pontică cu statele comunităţii euro-atlantice pentru a permite 
valorificarea optimă a potenţialului oferit de porturile maritime şi fluviale ale regiunii, concomitent cu 
atenţia sporită acordată protecţiei mediului şi restabilirii echilibrului ecologic al Mării Negre. 

O economie puternică, performantă şi competitivă, macro-stabilă, dinamică sub raportul ritmului 
de creştere şi adaptabilă funcţional, reprezintă unul dintre pilonii importanţi ai securităţii, asigurând 
condiţii pentru securitatea economică şi socială, interesul majorităţii populaţiei pentru susţinerea 
instituţiilor democratice şi baza necesară pentru promovarea iniţiativelor vizând prosperitatea şi 
securitatea naţiunii. 

Statul român va susţine creşterea competitivităţii României pe pieţele globale prin politici şi 
programe de facilitare a accesului firmelor, în special a IMM-urilor, la rezultatele cercetării-dezvoltării, în 
principal, prin: inovare şi transfer tehnologic; acces la servicii specializate de profil; participare în reţele 
internaţionale dedicate; dezvoltarea culturii antreprenoriale şi a inovării; revigorarea cercetării de firmă; 
întărirea legăturilor dintre comunitatea de afaceri şi cea din educaţie şi cercetare. 

Aceste obiective presupun eforturi organizatorice importante, un efort bugetar deosebit şi crearea 
de multiple oportunităţi de afaceri în România. 

Creşterea volumului fondurilor alocate va avea loc pe baza fixării unor priorităţi, cum ar fi cele 
privind: 

− echilibrul între cercetarea fundamentală, cea aplicativă şi dezvoltarea tehnologică; 

                                                 
15 Moldovan Alexandru, Declaraţia de independenţă energetică, Săptămâna financiară, 21.05.2007, p. 1. 
16 Apostoiu Cătălina, BERD: Creşterea economică a ţărilor est europene se mai temperează, Ziarul financiar, 

21.05.2007. 
17 Constituţia României, art. 135 alin. 2. 
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− stimularea excelenţei în cercetare şi modernizarea infrastructurilor specifice; 
− asigurarea mobilităţii cercetătorilor şi a participării tinerilor; 
− crearea unui corp de manageri în cercetare. 
Pentru valorificarea oportunităţilor de afaceri în România, în mod deosebit, trebuie identificate şi 

sprijinite de către stat sectoarele cu potenţial deosebit de competitivitate, între care trebuie să fie avute în 
vedere cele ce se referă la tehnologii de comunicaţii şi informatică, biotehnologii, materiale noi, energie, 
securitate şi apărare, sectorul spaţial şi cel nuclear. 

 
Concluzii 
 
Uniunea Europeană ne-a pus în faţă criterii de performanţă cărora economia românească 

trebuie să li se supună. Dar întâi şi întâi ne cere ca România să înveţe şi mai bine să-şi folosească 
eficient resursele, atâtea câte sunt, pentru a reduce inflaţia şi a ajuta dezvoltarea.18 

În acest sens, este pe deplin concludentă poziţia exprimată de Mugur Isărescu în vederea reluării 
creşterii economice în România: În condiţiile globalizării inevitabile, firmele româneşti trebuie să-şi 
amelioreze capacitatea de a face faţă creşterii permanente a concurenţei internaţionale.19 

România are nevoie de capital străin investiţional pentru dezvoltare, fiind incapabilă să-şi 
procure acest capital doar din surse interne. Fiind o ţară cu oportunităţi de afaceri economice multiple, 
România poate deveni atractivă pentru capitalul străin, dacă îi asigură acestuia condiţii interne 
(legislative, fiscale) propice20. 

Treptat, unele forţe economice româneşti - companii - pot începe să joace în viitor un important 
rol regional sau internaţional, contribuind astfel la securitatea economică a României, componentă 
esenţială a securităţii naţionale. 
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În fiecare an, societăţile de asigurare înregistrează pierderi generate de diversele scenarii prin 

care se pun la cale fraude prin asigurare. Frauda este procesul prin care unul sau mai mulţi indivizi sau 
grupări înşală prin cuvinte sau fapte ştiute a fi false şi determină alţi indivizi sau grupări sa comită ceva ce 
altfel nu ar comite provocându-se astfel pierderi. Pentru ca frauda sa aibă loc trebuie să existe cunoaşterea 
vinovăţiei şi aceasta este adesea dificil de stabilit cu certitudine. Cei care comit frauda ştiu acest lucru şi 
încearcă adesea să provoace confuzie în legătură cu elementele implicate, astfel încât devine imposibil de 
demonstrat cunoaşterea vinovăţiei (de către cei care comit frauda), deşi oricine este sigur de existenţa ei. 
Multe cazuri de fraudă sau de furt prin fraudă folosesc documente falsificate, uneori un întreg portofoliu 
de documente falsificate, deci, acestea sunt fapte frauduloase. 

Frauda în asigurări este un fenomen cu o dimensiune transfrontalieră dificil de controlat şi de 
stăpânit manifestată în concordanţă cu criminalitatea. Metodele de fraudare a companiilor de asigurări se 
dezvoltă odată cu piaţa de profil. Fenomenul prin care asiguraţii consideră normal să primească 
despăgubiri necuvenite, în virtutea faptului că au cotizat ani întregi la fondul de asigurare, este denumit în 
literatura de specialitate cultură compensaţională. 

În prima de asigurare este inclus şi riscul de pierderi din fraude. Majoritatea cetăţenilor nu 
consideră o infracţiune (greşeală) faptul că semeni de-ai lor au tentative - uneori reuşite - de fraudă în 
asigurări. Apariţia fraudei în asigurări este strâns legată de existenţa şi dezvoltarea asigurărilor. Nevoia de 
asigurare este secondată întotdeauna de acţiunea unor indivizi imorali. Frauda afectează tot spectrul 
societăţii, în mod direct asigurătorii şi indirect fiecare individ, asigurat sau nu, inclusiv organele de stat şi 
bugetul de stat. 

Asigurătorii sunt afectaţi financiar prin sumele plătite necuvenit ca indemnizaţii de despăgubire 
pentru pagube înscenate sau pagube reale, dar izvorâte din riscuri neasigurate. Pentru a nu afecta 
imaginea firmei de asigurări cazurile sunt trecute sub tăcere. Efectul financiar determinat de fraudă este 
preluat în anii următori prin majorarea primei de asigurare pe care o vor plăti tot asiguraţii corecţi. 

Fraudele atrag după sine mişcări de fonduri. Structurile de combatere a crimei organizate şi de 
spălare a banilor au constatat o strânsă colaborare între organizaţiile criminale şi proprietarii de 
autoturisme care îşi declară autoturismele furate, acestea ulterior fiind preluate de organizaţii criminale, 
proprietarii încasând indemnizaţiile de asigurare. 

 
Din punct de vedere al implicării celor care le comit, fraudele sunt divizate în: 

1. Fraude interne – se produc prin implicarea salariaţilor asigurătorului: agenţii de asigurare, 
manageri, inspectori, directori executivi împotriva companiei sau a asiguraţilor. Fraudele interne sunt 
provocate de: a) agentul de asigurare care îşi însuşeşte primele încasate, eliberând o poliţă falsă sau 
neemiţând nici una. b) agentul sau asigurătorul, care emite poliţe şi certificate de asigurare false, cărţi de 
identitate false; c) agentul sau asigurătorul care întocmesc declaraţii de asigurare în fals; d) inspectorul 
contabil, care confirmă valabilitatea pentru o poliţă reziliată sau inexistentă; e) inspectorul de daune, care 
constată şi propune la plată pagube inexistente sau produse de un risc neasigurat, supradimensionate; f) 
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organele de control, care efectuează controlul cu superficialitate şi „nu observă” indiciile care conduc spre 
descoperirea cazului de fraudă acoperind o fraudă produsă; g) contabilul şef, care vizează pentru control 
financiar preventiv o despăgubire inoportună şi nelegală; h) directorul sau managerul, care nu organizează 
în mod corespunzător activitatea de prevenire a fraudelor, favorizând fenomenul. 

2. Fraude externe – sunt cauzate de persoane fizice sau juridice din exteriorul societăţii de 
asigurare, (asiguraţi, păgubiţi, beneficiari ai poliţelor, ateliere de reparaţii, agenţi de asigurare, brokeri de 
asigurare, cabinete medicale, bănci şi alte persoane) care, prin actele şi faptele lor, conduc la plata 
nejustificată a unor sume de bani. Astfel, regăsim: înscenări de accidente auto şi provocate în mod 
voluntar; înscenări de accidente prin cădere sau alunecare; furturi prin efracţie sau vandalism înscenat; 
incendiere intenţionată; înscenări de furturi auto; înscenări de accidente casnice; supraevaluarea daunelor; 
supraevaluarea vătămărilor corporale din accidente de autovehicule; supraevaluarea obiectelor furate; 
supraevaluarea serviciilor medicale furnizate prin modificarea codului de operaţie efectuat.  

 
Cadrul specific al manifestării fraudelor 
 
Frauda se manifestă pe întreg procesul de asigurare, de la încheierea asigurării până la finalizarea 

cazului asigurat. Cele mai numeroase fraude se produc la asigurările de autovehicule, CASCO, 
răspundere civilă auto şi CARGO. În ceea ce priveşte asigurările de persoane, frauda se produce frecvent 
la stabilirea gradului de invaliditate şi la data declarată a accidentului. 

Frauda la încheierea asigurării se manifestă în special la persoanele care au suferit o pagubă sau 
o vătămare corporală, fiind neasigurate. În dorinţa de a recupera prejudiciul cauzat de producerea unui 
risc neasigurat, persoana caută o soluţie de a se asigura. Soluţia se află, în principal, la un salariat care 
lucrează în asigurări dispus să mijlocească încheierea unui contract de asigurare pentru un bun avariat sau 
a unei poliţe de asigurare unei persoane care a suferit un accident. 

În cazul asigurărilor de bunuri, frauda se manifestă prin provocarea cu intenţie a riscului 
generator de pagube sau prin mărirea cu bună ştiinţă a efectelor produse de un risc real şi asigurat. 

În asigurarea de răspundere civilă auto, frauda are o particularitate dată de „aranjamentul 
părţilor”. La producerea unui accident, vinovăţia celui care l-a provocat se va asuma de asigurat pentru a 
plăti asigurătorul şi/sau de cel care are pagube mai mici pentru ca asigurătorul să suporte pagubele mai 
mari. Pentru asumarea vinovăţiei asiguratul este, la rândul lui, dezdăunat de păgubitul care a fost 
îndestulat de asigurător. 

Lipsa unor evidenţe centralizate a bazelor de date de la toţi asigurătorii conduce, nu de puţine 
ori, la fraudă prin încheierea a mai multor contracte de asigurare la societăţi diferite. Nu declară 
asigurătorilor că are asigurări încheiate la mai multe societăţi, drept care va primi despăgubirea integrală 
de la fiecare în parte. Despăgubirile primite sunt, în fapt, o multiplicare a pagubei cu numărul de societăţi 
la care s-a încheiat contractul de asigurare. 

Fraudele din domeniul asigurărilor produc pagube extrem de mari. Fraudele se reflectă în 
contabilitatea asigurătorilor prin creşterea cheltuielilor cu despăgubirile într-un mod exponenţial faţă de 
creşterea veniturilor din prime de asigurare. Dezechilibrul afectează rezultatele financiare ale societăţii de 
asigurare. Frauda implică financiar şi pe salariaţii societăţii de asigurare care vor avea salarii 
corespunzătoare unui buget grevat de cheltuieli nejustificate. Frauda afectează din punct de vedere 
financiar şi bugetul asiguraţilor care vor fi obligaţi să plătească o primă de asigurare majorată cu riscul de 
fraudă din perioada anterioară. Valoarea fraudei afectează situaţia financiară a societăţii prin obligarea 
acesteia la crearea unor rezerve tehnice cu mult mai mari şi nejustificate în realitate. Din punct de vedere 
financiar cazurile de fraudă obligă societatea la modificarea unor aranjamente financiare pe termen mediu 
şi lung prin retragerea plasamentelor înainte de termen. Sunt situaţii în care persoane cu o moralitate 
ridicată sunt implicate accidental în cazul fraudei, care asistă pasiv la producerea fraudei. Pentru buna 
desfăşurare a scenariului, reţelele de crimă organizată recrutează uneori salariaţi din sistemul asigurărilor, 
poliţie, vamă, Registrul Auto Român şi ateliere de reparaţii. Pentru serviciul prestat sunt recompensaţi 
material şi financiar. Acţiunile sunt gândite în detaliu. Persoanele cu o moralitate ridicată au un rol mare 
şi benefic în prevenirea fraudelor. Asigurătorii trebuie să selecteze într-un mod riguros salariaţii şi după 
criteriul integrităţii morale. 
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Identificarea, prevenirea şi combaterea fraudelor 
 
A afirma că fraudele pot fi identificate şi prevenite în totalitate frizează absurdul. Fraudele din 

asigurări, după cum se ştie, au apărut odată cu asigurarea. 
Identificarea fraudelor este un proces complex fără o formulă prestabilită, deoarece nu se cunosc 

date şi informaţii decât în mică măsură. Identificarea fraudelor are drept cauze: a) întâmplarea; b) 
reclamaţia; c) flerul şi experienţa investigatorului; d) conexiunile diferitelor informaţii; e) verificarea în 
detaliu a documentelor justificative; f) reconstituirea faptelor şi confruntarea declaraţiilor. Organele de 
control şi investigaţii cu experienţă fac din identificarea fraudelor o adevărată ştiinţă. Din păcate, 
mecanismele de fraudă depistate nu mai sunt uzitate de infractori, aceştia fiind cu un pas înaintea 
investigatorilor, care la rândul lor se specializează pe parcurs. 

Cele mai uzitate metodele de fraudare a asigurătorilor descoperite de organele cu atribuţii în 
controlul activităţilor din societăţile de asigurare sunt: 

 furtul unor autoturisme de lux din ţările dezvoltate, la înţelegere cu proprietarii acestora. 
După ce sunt introduse în ţară, autoturismele sunt distruse intenţionat prin accidente înscenate. Vinovăţia 
este asumată de către o persoană care are încheiată asigurare de răspundere civilă auto la o societate din 
ţară. În baza acestei asigurări, societatea de asigurare plăteşte paguba, iar cu banii încasaţi membrii 
echipei, achiziţionează un autoturism nou „curat”, pe care îl valorifică pe piaţă. În acest caz, proprietarul 
iniţial, din ţara de origine, declară furtul după mai multe zile, pentru a da timp reţelei să treacă 
autovehiculul prin vămi până la destinaţie şi eventual să înmatriculeze autovehiculul, apoi solicită 
despăgubiri şi societăţii de asigurare din ţara de origine pentru furtul declarat. 

 Aducerea în ţară a unor autovehicule avariate în diferite grade de distrugere, din ţările 
occidentale, iar după introducerea lor în ţară sunt înscenate accidente de circulaţie. În majoritatea acestor 
cazuri, vinovatul de accident este conducătorul altui autovehicul asigurat pentru răspundere civilă auto în 
ţară. Prin asigurarea de răspundere civilă auto se repară autovehiculul importat avariat. Aceste 
autovehicule sunt foarte ieftine în ţările de origine, din cauza costului mare pentru efectuarea reparaţiei, 
proprietarii optează pentru cumpărarea altor autovehicule, lăsându-l pe cel avariat în centre de depozitare 
pentru dezmembrare. 

 În unele cazuri sunt asigurate facultativ pentru avarii auto, CASCO, autoturisme avariate la 
data cererii de asigurare. Pentru a putea fi asigurate, se prezintă la încheierea asigurării un autovehicul 
similar în caracteristici tehnice şi estetic intact. 

 Cumpărarea unui autovehicul din categoria celor de teren, odată cu furtul unuia similar, din 
occident. Acţiunile de cumpărare, apoi furtul sunt urmate de realizarea unor documente identice pentru 
autovehiculul furat cu datele de identificare ale primului autovehicul cumpărat. Datele de identificare de 
pe şasiu sunt modificate artizanal, iar autovehiculele sunt vândute în două ţări diferite, din estul, respectiv 
sud-estul Europei. În general, autovehiculul dublură circulă în ţările care nu sunt afiliate la Organizaţia 
Internaţională de Poliţie Criminală INTERPOL (OIPC), în care legislaţia este mai permisivă, fie din 
însuşi textul de lege, fie din aplicarea şi interpretarea acestora. La începutul anilor ’90 până prin ’98 şi în 
România au circulat asemenea „clone”. 

 Asigurarea simultană a unor autovehicule la mai multe societăţi de asigurare, fără să declare 
acest fapt, urmate de avarierea intenţionată a autovehiculului. Producerea accidentului fabricat se înştiinţa 
la fiecare asigurător. Pe baza dosarelor de daune, fiecare dintre asigurători a acordat integral despăgubirea 
pentru pagubele avizate. 

 Asigurarea unor autovehicule care nu mai au valoare de piaţă şi nu prezintă interes pentru 
cumpărători, fie din cauza consumului de carburant, fie a viciilor ascunse, urmată de incendierea lor 
intenţionată în locuri greu accesibile şi nepopulate pentru a nu fi văzuţi de martori şi solicitarea 
despăgubirilor pentru paguba avută. 

 Înscenarea unor accidente rutiere pentru autovehicule avariate în alte condiţii, fără ca riscul 
respectiv să fie asigurat, în care vinovat de accident este înscrisă o persoană asigurată pentru răspundere 
civilă auto la o societate de asigurare, care va fi obligată să plătească despăgubirile;  

 Schimbarea vinovăţiei în accidentele de circulaţie, în funcţie de valoarea autoturismelor, 
pentru ca societatea de asigurare să plătească autovehiculul mai scump, iar proprietarul acestuia, pentru că 
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oricum nu beneficia de repararea autovehiculului propriu şi scump deoarece în realitate a fost vinovat, 
despăgubeşte autovehiculul şoferului care a acceptat schimbarea vinovăţiei. 

 Pentru autovehiculele din clasa medie produse în România se pun plăcuţele de înmatriculare 
de pe un autovehicul „curat” pe unul furat, iar autovehiculul „curat” este „exportat” şi vândut în alte state 
cu legislaţie „permisivă”. 

 Furtul în străinătate a unor autovehicule înmatriculate în România neasigurate pentru riscul de 
furt produs în afara tării (CASCO extern). Proprietarii, pentru a-şi recupera paguba, înscenează încă o 
dată furtul pe teritoriul ţării, pentru a valida asigurarea facultativă de avarii auto valabilă în ţară.  

 În unele cazuri, sunt asigurate bunuri pentru riscul de furt, după producerea evenimentului 
asigurat. Aceste persoane, profită de neatenţia agentului de asigurare la efectuarea inspecţiei de risc sau în 
unele cazuri de lipsa de moralitate şi loialitate faţă de societatea de asigurări a acestuia, declară un 
eveniment înscenat identic cu primul, pentru a-şi acoperi paguba prin despăgubire. 

 S-au creat şi situaţii reale în care se apelează la salariaţii de la compartimentul de despăgubire, 
pentru constatarea pagubelor neoficial, apoi bunul avariat este reparat şi asigurat ca un bun în perfectă 
stare. După o perioadă mică de timp, se declară şi înscenează un nou eveniment identic, iar pentru 
dovedirea acestuia se pun ca probe, fotografiile şi constatarea pagubelor făcute iniţial. 

 Justificarea reparaţiilor şi a pieselor de înlocuit, cu facturi, chitanţe şi devize false ce au 
înscrise preţuri mai mari decât costurile efective cu repararea bunului despăgubit. 

 Vânzarea bunurilor asigurate pe timpul transportului, declararea acestora ca furate şi 
solicitarea despăgubirii de la societatea de asigurare. 

 Asigurarea unor clădiri şi a bunurilor la momentul în care producerea riscului asigurat este 
iminentă, în cazul topirii zăpezilor, inundaţii, greutăţii stratului de zăpadă ş.a. 

Numărul mare de posibilităţi prin care se pot obţine sume necuvenite din despăgubiri, plătite pe 
baza asigurărilor, sunt un semnal de alarmă pentru stoparea fenomenului. Conducerile societăţilor de 
asigurare trebuie să organizeze în mod eficient activitatea de prevenire şi control a acestor cazuri. O primă 
măsură de prevenire poate fi încheierea unor acorduri de colaborare pe probleme de control şi furnizare 
reciprocă a datelor specifice, referitoare la persoanele care încearcă sau au reuşit frauda. Se impune 
crearea unui organism independent, specializat în probleme de prevenire şi combatere a potenţialilor 
infractori. La această entitate societăţile de asigurare pot fi acţionari. 

Tehnicile curente de prevenire şi combatere a fraudelor din asigurări sunt aplicate printr-un 
control operativ curent efectuat prin analiza, expertiza şi cercetarea la faţa locului a informaţiilor furnizate 
de asiguraţi sau păgubiţi şi un control ulterior bazat pe tehnica investigaţiei. Controlul operativ se 
efectuează simultan cu soluţionarea cererii de despăgubire la constatarea daunelor de către salariaţii 
specializaţi. Controlul ulterior este efectuat de echipe specializate în investigaţii şi control gestionar de 
fond, efectuat după plata despăgubirii la interval mare. Controlul efectuat la data prezentării asiguratului 
sau a păgubitului pentru constatarea pagubelor la bunul avariat se începe cu verificarea existenţei, 
legalităţii şi valabilităţii asigurării. A doua acţiune este identificarea bunului prezentat pentru constatarea 
pagubelor care trebuie să fie acelaşi cu cel asigurat. Solicitantul trebuie să dovedească interesul 
patrimonial probat cu acte. Odată cu constatarea şi dimensionarea pagubelor, se verifică împrejurările şi 
cauzele producerii riscului asigurat, atât din documentele întocmite de organele abilitate, cât şi prin 
deplasarea în teren în vederea prelevării de probe. În cazurile în care cuantumul despăgubirilor ce 
urmează a se acorda sunt mai însemnate, iar cauzele accidentului sunt neclare, se efectuează o cercetare la 
faţa locului, se ridică probele de urme materiale pentru conservare în vederea expertizării lor. În funcţie 
de situaţia din teren, se identifică şi contactează martorii care au asistat la eveniment. 

Controlul şi investigaţiile ulterioare sunt bazate pe: a) identificarea cauzelor şi a locului 
producerii evenimentului; b) solicitarea unui punct de vedere referitor la eveniment de la martori, 
persoana vinovată, dacă este alta decât persoana care beneficiază de despăgubire; c) confruntarea 
documentelor prezentate cu evenimentele descrise în acestea de organele de stat abilitate (poliţie, 
pompieri, Apele Române, primării etc.); d) verificarea dacă evenimentele reclamate nu s-au petrecut, în 
realitate, într-o altă arie geografică sau înainte de a fi încheiată asigurarea. 

Se verifică provenienţa şi valabilitatea documentelor justificative ale cumpărării pieselor 
înlocuite şi de plată a manoperei efectuată pentru remedierea pagubei. La verificarea aplicării 
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normativelor în vigoare privind respectarea disciplinei financiare pentru plata despăgubirii, se urmăreşte 
ca despăgubirile să fie plătite numai persoanelor în drept să le primească şi prin instrumentele de plată 
permise de lege. 

Frauda se poate combate prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă de la spoturi 
publicitare anti-fraudă la publicarea unor cazuri concrete depistate în urma unor investigaţii. Consider că 
pregătirea psihologică a salariaţilor, asiguraţilor şi a potenţialilor asiguraţi trebuie să fie o ţintă prioritară 
pentru toate societăţile de asigurare, inclusiv pentru Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Persoanele 
care vor cunoaşte legea şi consecinţele încălcării prevederilor legii vor avea reţineri să participe la actul 
de fraudă. 

Cele prezentate mai sus reprezintă câteva dintre problemele mari pentru industria asigurărilor. 
Frauda în asigurări se bucură de susţinerea unui public relativ mare. Cu alte cuvinte, prea mulţi oameni 
văd frauda în asigurări ca un sport sau ca o infracţiune „fără victime”. Asigurătorii, autorităţile statului şi 
societatea civilă nu trebuie, însă, să tolereze încercările unor persoane care atentează prin fraudă la 
fondurile din asigurare. Se impune necesitatea unei organizări la nivel naţional a activităţii de combatere a 
fraudei şi realizarea unor protocoale de lucru pentru schimbul de informaţii cu autorităţile statului: poliţie 
rutieră şi poliţie de frontieră, pompieri, autoritatea de medicină legală, autoritatea vamală, OIPC 
INTERPOL cu sediul la Lyon (Franţa) şi societăţi specializate în investigaţii din alte ţări. 
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Conceptele de identificare şi identitate 
 
Stabilirea identităţii unor persoane sau obiecte, în sens larg, reprezintă elementul definitoriu al 

procesului de investigare criminalistică. Acest proces deţine un loc bine conturat, de maximă importanţă 
în ansamblul cercetărilor criminalistice. Se apreciază că această identificare reprezintă „problema centrală 
a investigaţiilor criminalistice”1, fiind în acelaşi timp „piatra unghiulară a acestei ştiinţe”2. Raportându-se 
la necesităţile practice, în literatura de specialitate se învederează că acest gen de activitate este 
„indisolubil legat de actul de justiţie”3. 

Identificarea unei persoane este posibilă nu numai prin intermediul unor metode tehnice, ci şi pe 
baza declaraţiilor unui martor ocular sau ale victimei, în cadrul unor activităţi procedurale, cum este, de 
pildă, recunoaşterea din grup efectuată în conformitate cu reguli tactice criminalistice. Acest proces este 
posibil datorită perceperii realităţii obiective şi sesizării proprietăţilor, trăsăturilor caracteristice unei 
persoane sau unui obiect ce se individualizează în cadrul mai larg al categoriei de fiinţe sau lucruri 
asemănătoare. Ne aflăm în prezenţa recunoaşterii de persoane ori obiecte, rezultată dintr-un proces de 
gândire prin care s-au comparat caracteristicile mai multor obiecte sau persoane în vederea stabilirii 
identităţii sau neidentităţii lor4. 

Spre deosebire de identificarea din alte domenii, identificarea criminalistică presupune 
recunoaşterea unui obiect concret, ce poate avea elemente sau însuşiri de natură să-l apropie de alte 
obiecte asemănătoare, de acelaşi gen sau specie, dar care se deosebeşte de toate acestea prin trăsături care 
îl fac să fie identic numai cu sine însuşi. 

Prin identitate se înţelege însuşirea unei persoane, obiect sau fenomen de a-şi manifesta 
individualitatea în timp şi spaţiu, prin caracteristicile fundamentale, permanente, ce le deosebesc de toate 
celelalte şi le determină să rămână ele însele pe întreaga durată a existenţei lor. De precizat că, prin 
identic, trebuie să vedem un concept aplicabil la ceea ce este unic, o persoană, un obiect sau chiar 
fenomen5. 

Cu privire la condiţiile pe care caracteristicile fundamentale de individualizare a persoanei sau 
obiectului trebuie să le îndeplinească, sunt necesare câteva sublinieri: 

−  pentru stabilirea identităţii nu este absolut necesar să se apeleze la toate trăsăturile obiectului 
identificării, fiind suficiente caracteristicile esenţiale prin care acesta se individualizează şi se distanţează 
de celelalte obiecte; 

−  deşi identitatea presupune durata în timp a trăsăturilor particulare, dublată de relativa lor 
stabilitate, în practica criminalistică există cazuri de identificare pe baza unor caracteristici temporare; 

                                                 
1 Paul L. Kirk, Crime Investigation, Physical Evidence and the Police Laboratory, Interscience Publishere, New 

York, 1966, pag. 12. 
2 Emilian Stancu, Investigarea ştiinţifică a infracţiunilor, Bucureşti, 1986, pag. 26. 
3 L.Ionescu, D. Sandu, Identificarea criminalistică, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1990, pag. 5. 
4 C. Suciu, Criminalistică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972, pag. 16. 
5 Emilian Stancu, Criminalistică, Editura Actami, Bucureşti, 1995, pag. 38. 
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− identificarea nu trebuie interpretată într-un mod fixist, întrucât orice lucru, orice element 
caracteristic al acestuia se află în permanentă mişcare şi transformare, fiind supus acţiunii şi influenţei 
unor factori externi sau interni.  

Procesul este propriu atât fiinţelor, cât şi obiectelor, inclusiv urmelor acestora6. 
Deci identificarea criminalistică se distinge, faţă de procesele de identificare întâlnite în alte 

domenii ale ştiinţei, prin anumite elemente de specificitate. 
Astfel, într-o opinie, prin identificarea criminalistică „se înţelege stabilirea obiectului care se află 

în legătură cauzală cu fapta cercetată, în scopul obţinerii de probe judiciare”7. 
Potrivit unei alte opinii, identificarea criminalistică este privită ca „un proces de stabilire cu 

ajutorul mijloacelor şi metodelor proprii ştiinţei criminalistice, a factorului creator al urmei, pe baza 
caracteristicilor acestuia, constituite într-un sistem unitar şi individualizat, conţinute, transmise sau 
reflectate în urmă”. La aceasta se adaugă opinia conform căreia identificarea criminalistică se constituie 
ca o metodă de cunoaştere ştiinţifică a obiectelor, relevante din punct de vedere al probaţiunii şi de creare 
a posibilităţilor descoperirii relaţiilor ce leagă obiectele unele de altele8. 

Identificarea criminalistică este, o activitate, un proces de stabilire a persoanei sau obiectului 
concret, material, aflat în legătură cauzală cu fapta ilicită. La baza identificării stă un sistem de 
particularităţi sau trăsături caracteristice. Identificarea servind în ultimă instanţă, scopului procesului 
penal de aflare a adevărului. 

Prin urmare, putem defini identificarea criminalistică şi ca un proces de constatare a identităţii 
unor persoane, obiecte sau fenomene, aflate în legătură cauzală cu fapta ilicită, prin metode ştiinţifice 
criminalistice, în scopul stabilirii adevărului în procesul judiciar9. 

Rolul identităţii şi al identificării criminalistice în stabilirea anumitor împrejurări care au legătură 
cu fapta cercetată a fost şi este controversat în literatura de specialitate. După unii autori identificarea 
operează nu numai în cazurile în care obiectul cercetării constă în stabilirea anumitor stări de fapt, ci în 
oricare altă situaţie chiar şi în aceea a corectei încadrări juridice a unei fapte penale. Adepţii acestei teze 
argumentează că, în fond, realizarea unei corecte încadrări juridice, în ultimă instanţă, înseamnă a stabili 
identitatea între elementele constitutive ale infracţiunii cercetate şi cele ale unei fapte prevăzute de legea 
penală. 

Nu există nicio îndoială că elemente ale identificării logice pot fi întâlnite în orice activitate care 
urmăreşte punerea în evidenţă a împrejurărilor faptice ale cauzei penale cercetate, dar nu este mai puţin 
adevărat că identificarea criminalistică are specificul ei determinat de conţinutul problemelor incluse în 
obiectul ştiinţei criminalistice, în general, şi în obiectul propriu identificării, în special. În criminalistică 
sunt supuse identificării obiecte ce posedă un sistem de caracteristici şi care se află în legătură cauzală cu 
fapta cercetată. Pentru a demonstra, de exemplu, legătura cauzală dintre acţiunea sau inacţiunea unei 
persoane şi rezultatul faptei sale, trebuie determinate mai întâi legăturile existente între diferite obiecte. 

 
Obiectul identificării. Definiţie şi clasificare 
 
În criminalistică sunt supuse procesului identificării obiecte, persoane, fenomene care au anumite 

caracteristici, particularităţi şi care se află în relaţie cauzală cu fapta cercetată. 
De aceea, pentru a demonstra existenţa legăturii cauzale între o anumită faptă şi consecinţele 

acesteia, este necesar mai întâi să se stabilească cât mai exact raporturile dintre diferitele obiecte în 
ansamblul faptic verificat. De aici se poate concluziona că identificarea criminalistică are un rol 
determinant în cercetarea datelor faptice, contribuind la descoperirea, fixarea, ridicarea, conservarea şi 
verificarea elementelor materiale care pot explica şi proba o anumită stare de fapt. 

Nu intră în sfera identificării criminalistice probleme cum ar fi vinovăţia sau nevinovăţia unei 
persoane bănuite de săvârşirea unei infracţiuni, în schimb este posibil ca ea să contribuie la examinarea şi 
clarificarea împrejurărilor în care s-a comis fapta. Astfel, criminalistului nu i se poate cere să răspundă la 

                                                 
6 Ibidem, pag. 38-39. 
7 N. Dan, Tratat practic de criminalistică, vol. II., Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 1979, pag. 10. 
8 C. Dumitrescu, Identificarea criminalistică – Notă de curs, 1992, pag. 2. 
9 Emilian Stancu, Criminalistică, Editura Actami, Bucureşti, 1995, pag. 40. 
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întrebarea dacă o anumită persoană a comis furtul, în schimb poate fi întrebat dacă urmele de mâini 
descoperite la faţa locului au fost sau nu create de o anumită persoană. 

Se remarcă, aşadar, că pe calea identificării criminalistice nu se rezolvă probleme de natură 
juridică, ci probleme de natură faptică10. 

Obiectul identificării criminalistice este un obiect material prin natura sa, concret, fie el fiinţă sau 
lucru, precum şi fenomenul care a generat o anumită stare de fapt, care prezintă caracteristici sau 
proprietăţi, precum şi însuşiri particulare, prin care el se manifestă în spaţiu şi timp, îl face susceptibil, de 
a crea urme şi implicit, de a fi identificat, stabilindu-se astfel şi relaţia lui cauzală cu faptele cercetate. 

Identificarea criminalistică presupune existenţa obligatorie a două categorii de obiecte, care 
trebuie diferenţiate în raport cu scopul acestei activităţi. 

Din acest punct de vedere prima categorie o reprezintă obiectele de identificat, respectiv acele 
obiecte ale căror urme sau reflectări materiale au fost descoperite la locul faptei. În criminalistică, aceste 
obiecte mai sunt denumite şi obiecte scop, avându-se în vedere de fapt, ceea ce se urmăreşte prin 
identificare. 

A doua categorie de obiecte o reprezintă obiectele identificatoare sau într-o altă terminologie 
obiecte mijloc, deci acelea care poartă urmele unei fapte şi urmele însăşi, acestea servind la identificarea 
obiectelor care le-au creat11. 

În literatura de specialitate, obiectele scop sunt denumite şi obiecte căutate, iar obiectele mijloc 
obiecte verificate12. 

De exemplu, dacă la locul faptei au fost descoperite urme de încălţăminte, pantofii care au creat 
urmele vor fi obiecte scop (căutate), iar pantofii presupuşi a fi creat urmele examinate, vor fi obiecte 
mijloc (verificate). De asemenea, glonţul sau tubul descoperit la locul faptei în cazul descoperirii unei 
arme de foc la comiterea unei infracţiuni, constituie obiect mijloc, în timp ce arma bănuită ridicată de la 
făptuitor constituie obiectul scop, de identificare. 

Delimitarea foarte exactă a acestor obiecte nu prezintă doar importanţă terminologică, strict 
teoretică, dimpotrivă ea are importanţă practică, confuziile între cele două categorii de obiecte menţionate 
putând atrage erori cu consecinţe negative asupra justei finalizări a cauzelor. 

Stabilirea identităţii între caracteristicile obiectelor identificatoare şi cele ale obiectului de 
identificat, se rezolvă în raport de obiectele supuse cercetării, din care cauză, acestea nu se mai numesc 
obiecte de identificat. 

În procesul identificării, pe lângă obiectele căutate şi verificate, mai sunt şi urmele lor. Tocmai 
aceste urme oferă posibilitatea criminalistului să examineze şi să stabilească proprietăţile, caracteristicile 
individuale ale obiectelor cercetate. Deci, pe de o parte, există obiecte de identificat, iar pe de altă parte, 
urmele acestora, denumite obiecte identificatoare. 

Practica judiciară atribuie identificării criminalistice şi înţelesul de individualizare a unui 
obiect după un semn distinctiv sau modificat intenţionat ori accidental. Se exemplifică în acest sens, 
relevarea seriilor pilite de pe arme sau motoare, reconstituirea unor acte distruse prin ardere, spălare, 
răzuire, evidenţierea unor scrisuri acoperite şi altele. 

În activitatea de descoperire şi cercetare a infracţiunilor se întâlnesc numeroase situaţii în care 
identificarea autorilor unor infracţiuni, a victimelor acestora, a unor persoane sau cadavre cu identitate 
necunoscută sau a unor obiecte, animale etc., se face pe baza altor date decât cele oferite de cercetarea 
tradiţională criminalistică a urmelor descoperite la faţa locului. Este vorba de identificarea unei persoane, 
a unui obiect sau a unui animal după memorie, pe baza imaginii acestora, respectiv a unor trăsături 
exterioare sau a altor caracteristici, aşa cum acestea au fost văzute, percepute de către o altă persoană: 
martor, victimă, iar în cazuri mai rare chiar de făptuitor13. 

                                                 
10 ***, Tratat practic de criminalistică, vol. II, 1978, pag. 11; Emilian Stancu, Criminalistică, op. cit. pag. 40. 
11 E. Stancu, Criminalistică,1997, pag. 41, 1994, pag. 48-49. 
12 ***, Tratat practic de criminalistică, vol. II, op. cit. pag. 11. 
13 C. Dumitrescu, E. Gacea, Elemente de antropologie judiciară, Bucureşti, 1993, pag. 11. 
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Principiile identificării 
 
Principiul identităţii 
Acest principiu presupune determinarea unei persoane sau a unui obiect concret, dar, aşa cum 

aminteam, este important a fi stabilită şi neidentitatea, necesară excluderii din cercul suspecţilor a 
persoanelor bănuite de săvârşirea unei fapte penale. Aplicarea acestui principiu trebuie respectată într-un 
mod riguros pentru a se evita eventualele confuzii redate de situaţia în care cercetarea se rezumă numai la 
stabilirea elementelor de asemănare a persoanelor fără aprofundarea cunoaşterii şi relevării elementelor 
specifice. 

Principiul delimitării obiectelor identificării criminalistice în obiecte scop al identificării şi 
obiecte mijloc de identificare 

Obiectul scop al identificării se află în legătură cauzală cu fapta ilicită şi se concretizează în 
diferite ipostaze (persoana infractorului sau a victimei, instrumentele folosite la săvârşirea faptei ş.a.). 

Obiectul mijloc de identificare constă în urmele obiectului scop şi în modelele de comparaţie 
realizate experimental în laborator. 

Este absolut necesară distincţia între cele două obiecte, nefiind permisă nicio abatere de la acest 
principiu. 

Principiul stabilităţii relative a caracteristicilor de identificare 
Caracteristicile esenţiale ale unei persoane nu sunt suficiente pentru a-l individualiza de celelalte 

fiinţe umane, ele trebuind să prezinte şi o anumită stabilitate. Această stabilitate se raportează la intervalul 
de timp cuprins între momentul descoperiri urmelor şi momentul efectuării examenelor comparative. 

Expertul criminalist va trebui să delimiteze caracteristicile schimbătoare de cele relativ 
stabile şi să determine cu precizie dacă acestea au putut fi influenţate de diverşi factori interni sau externi, 
în formă sau conţinut. 

Principiul dinamicităţii caracteristicilor de identificare 
Prin prisma schimbării trăsăturilor şi proprietăţilor caracteristice, a interacţiunii cauzale cu 

factori care pot determina modificări de ordin calitativ şi cantitativ, este necesară abordarea cercetării 
persoanelor în mişcare. 

 
Formele şi etapele identificării 
 
Formele identificării 
Fazele procesului de identificare marchează momentele mai însemnate de stabilire a 

caracteristicilor esenţiale ale obiectului-mijloc şi obiectului-scop, în urma examinării lor comparative14. 
Înainte de identificarea propriu-zisă, obiectele sunt delimitate – pe baza caracteristicilor 

descoperite – în tipuri, grupe şi uneori chiar în subgrupe, activitate ce se realizează prin reţinerea, în 
procesul examinării, a trăsăturilor esenţiale şi comune mai multor obiecte, fenomene sau fiinţe 
asemănătoare.  

Utilitatea practică a primei faze din procesul identificării constă în aceea că deschide 
posibilitatea eliminării acelor obiecte, fiinţe ori fenomene din sfera cercetării, care nu au trăsăturile de 
grup respective şi orientării atenţiei asupra unei sfere mai restrânse de exemplare, în care se află şi cel 
căutat, adică obiectul-scop.  

Când obiectele-mijloc redau detalii individuale ale obiectelor, fenomenelor sau fiinţelor supuse 
examinării, procesul examinării continuă cu cea de-a doua fază, cea a identificării obiectului-scop, a 
delimitării sale de toate celelalte asemănătoare lui.  

Această din urma fază constă în stabilirea acelor caracteristici de detaliu ale obiectului-scop şi 
redate de obiectele-mijloc, care sunt proprii numai unei singure fiinţe sau a unui singur obiect ori 
fenomen. 

În funcţie de natura exemplarelor studiate comparativ şi cu precizia cu care obiectele-mijloc 
redau caracteristicile obiectului-scop, trăsăturile coincidente, necesare identificării, pot fi diferite ca 
număr.  

                                                 
14 I. Mircea, Criminalistica, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999, pag. 16. 
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Indiferent de natura exemplarelor supuse cercetării, cu cât între obiectele-mijloc şi obiectul-scop 
se constată mai multe caracteristici individuale (comune), cu atât identificarea se face cu mai mare 
precizie.  

Metoda folosită în procesul identificării constă în examinarea comparativă a obiectului-scop cu 
fiecare din obiectele-mijloc. Întâi, se reţin trăsăturile comune mai multor persoane sau obiecte, 
realizându-se astfel determinarea de grup apoi urmează selectarea caracteristicilor, care, prin specificul 
lor şi prin detaliile ce le prezintă, pot fi întâlnite numai la un singur obiect-scop15. 

Întregul examen din procesul identificării parcurge două etape. Prima constă în stabilirea 
caracteristicilor coincidente şi a deosebirilor dintre exemplarele examinate. A doua etapă cuprinde 
explicarea raţională a coincidenţelor şi necoincidenţelor stabilite. 

În această etapă este necesar ca explicaţiile ce se dau situaţiilor constatate să se bazeze pe faptul 
că: 

– numai o parte din caracteristicile obiectului creator, aflate pe partea de contact cu obiectul 
primitor, sunt redate în urma sa; 

– claritatea caracteristicilor obiectului creator, reproduse în obiectul primitor sau pe suprafaţa 
acestuia depinde de natura ambelor obiecte; 

–caracteristicile obiectelor – mijloc şi ale obiectului – scop suferă, de la formare şi până la 
examinare, modificări mai mult sau mai puţin perceptibile. Este necesar să se ţină seama de împrejurările 
în care au fost create caracteristicile respective, de timpul şi condiţiile de păstrare, de mijloacele cu care 
au fost transportate obiectele-mijloc şi obiectul-scop, spre a se face aprecierile corespunzătoare16. 

 
Etapele identificării criminalistice 
 
Identificarea criminalistică se realizează treptat, de la general la particular. Trăsăturile 

caracteristice ale obiectelor sau persoanelor sunt selectate prin determinarea genului, speciei, tipului, 
modelului etc. până se ajunge la individualizare, scopul final al oricărei cercetări criminalistice. 
Corespunzător acestei treceri gradate, procesul de identificare parcurge două mari etape: determinarea 
apartenenţei generice şi identificarea individuală. 

Ambele trebuie privite ca părţi componente ale procesului unic de identificare criminalistică, 
prima constituind premisa logică a celei de-a doua17. 

În practica identificării criminalistice sunt cazuri în care nu sunt parcurse cele două etape ale 
identificării. 

Astfel, atunci când din examenul comparativ rezultă deosebiri categorice în ceea ce priveşte 
genul, concluzia va fi de excludere a identităţii şi ca atare cercetarea se opreşte la prima etapă. 

În acelaşi stadiu se rămâne atunci când caracteristicile identificatoare sunt insuficiente, urma nu 
este complet imprimată, obiectul creator a suferit modificări, de unde absenţa particularităţilor necesare 
identificării individuale. 

Se cunosc însă şi situaţii în care stabilirea identităţii nu este precedată în mod obligatoriu de o 
determinare generică. De exemplu, un text scurt, dactilografiat, dar care conţine caracteristici specifice, 
oferă suficiente elemente pentru a concluziona că a fost scris la o anumită maşină. 

A. Etapa stabilirii apartenenţei de gen (identificarea de gen sau generică) 
Determinarea apartenenţei de gen constă în stabilirea a ceea ce reprezintă în sine obiectul sau 

urma dată, natura sa, ce loc ocupă în sistemul lucrurilor, cărui gen, specie, grup îi aparţine. Sistemul se 
materializează în clasificări ale lucrurilor, deci în operaţii logice de includere a unui obiect într-o anumită 
clasă18. 

Pentru determinarea apartenenţei de gen se apelează în primul rând la clasificările şi 
sistematizările ştiinţelor naturii şi tehnicii. Drept criterii de clasificare se iau caracteristicile care reflectă 

                                                 
15 Ibidem, pag. 16. 
16 I. Mircea, Criminalistica, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999, pag. 16-17. 
17 L. Ionescu, D. Sandu, op. cit. pag. 102, E. Stancu, Criminalistică, 1997, pag. 47. 
18 L. Ionescu, D. Sandu, op. cit. pag. 104, E. Stancu, Criminalistică, 1995, pag. 48. 
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construcţia obiectelor, structura sau compoziţia chimică a substanţelor, iar pentru fiinţe însuşirile 
anatomice, fiziologice şi psihice. 

Pe de altă parte, clasificările interesând identificarea criminalistică trebuie să ţină seama şi de 
specificul acesteia şi anume de a servi ca mijloc de probă în justiţie. 

Deci, pentru realizarea identificării în prima etapă, sunt examinate şi evidenţiate trăsăturile 
generale ale obiectelor, determinându-se apartenenţa la gen (categorie, grup). Este vorba de însuşirile 
fizice şi funcţionale cele mai generale, care conduc la stabilirea categoriei mari de obiecte care au aceste 
însuşiri19. 

Astfel, prin examinarea unei urme lăsate de pneurile unui autovehicul, pe îmbrăcămintea 
victimei unui accident de circulaţie se poate stabili lăţimea pneurilor, desenul anvelopei, iar pe această 
bază, categoria de autovehicule echipate cu astfel de pneuri (camion, autoturism). De asemenea, din 
examinarea tubului sau glonţului tras, găsite în apropierea victimei, respectiv în corpul acesteia, se poate 
stabili calibrul armei cu care s-a tras, deci categoria (genul, grupul) mare din care face parte această armă. 

În literatura de specialitate20, această etapă mai este denumită şi identificarea criminalistică de 
gen sau generală. 

În logică, termenii menţionaţi au următoarele semnificaţii: 
– „grupul” – reprezintă ansamblul de fiinţe, de obiecte, de plante asemănătoare, reunite din 

punct de vedere al caracteristicilor principale sau din punct de vedere funcţional;  
– „genul” – este o clasă de obiecte având aceleaşi note esenţiale şi cuprinzând cel puţin două 

specii; 
– „categoria” – include grupa de fiinţe sau obiecte asemănătoare şi înrudite în clase, ordine, 

familii21. 
B. Etapa identificării propriu-zise (individuale) 
În cea de a doua etapă se finalizează procesul de identificare prin individualizarea sau 

determinarea obiectului concret aflat în legătură directă cu fapta cercetată. Această etapă este denumită 
etapa identificării criminalistice. 

La aceasta se ajunge prin restrângerea treptată a sferei cercetărilor, eliminând succesiv, dintre 
obiectele care fac parte din acelaşi gen sau grup, pe acelea care au trăsături particulare ce nu se regăsesc 
la obiectul identificator. 

Astfel, continuând exemplificarea din etapa identificării de gen, în cazul urmei de pneu 
prezentată pe îmbrăcămintea victimei, prin evidenţierea unor elemente de uzură, defecte de fabricaţie, 
reflectate în urmă şi existenţa acestora pe unul din pneurile autovehiculului bănuit, se poate stabili în 
concret autovehiculul echipat cu pneul care a creat urma. În cel de-al doilea exemplu, după ce în etapa 
identificării de gen, s-a stabilit calibrul 7,62 mm al armei bănuite, pe baza comparărilor succesive cu 
gloanţele şi tuburile modele de comparat, pot fi evidenţiate o serie de elemente de detaliu (din câmpurile 
de striaţii de pe glonţ sau din microrelieful urmelor percutorului de pe tub), putându-se stabili în mod cert 
arma de foc (exemplarul concret) ce a fost folosit la săvârşirea faptei. 

Se înţelege că stabilirea obiectului concret este mult mai valoroasă pentru organul judiciar, dar şi 
determinarea apartenenţei la gen are o reală importanţă, cel puţin din două motive: în primul rând ajută la 
restrângerea progresivă a sferei obiectelor verificate, implicit uşurând sarcina identificării concrete; în al 
doilea rând dă posibilitatea elaborării unor versiuni cu privire la obiectele care ar fi putut crea urmele 
descoperite la faţa locului22. 

Deci procesul identificării criminalistice începe cu stabilirea celor mai generale caracteristici, 
ceea ce permite determinarea apartenenţei la o categorie mare de obiecte. Pe măsură ce sunt evidenţiate 
însuşirile, caracteristicile, cu o răspândire mai mică, sfera obiectelor se îngustează, pentru ca în final, pe 
baza unor calităţi, proprietăţi, semnalmente şi semne particulare, să se ajungă la stabilirea concretă a 
obiectului sau persoanei căutate. 

                                                 
19 E. Stancu, Criminalistică, 1992, pag. 35, 1994, pag 54; C. Dumitrescu, Identificarea criminalistică, Note de curs, 

1994, pag 15. 
20 ***, Tratat practic de criminalistică, vol. II, 1978, pag. 13. 
21 Mic dicţionar enciclopedic, Bucureşti, 1972, pag. 472. 
22 ***, Tratat practic de criminalistică, vol II, 1978, pag. 13. 
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Bineînţeles, etapa finală, în care se ajunge la identificarea individuală, are o valoare deosebită 
sub raportul aflării adevărului în procesul penal. 

Deşi una din sarcinile de bază ale identificării criminalistice o reprezintă stabilirea persoanei sau 
obiectului concret aflat în legătură directă cu săvârşirea infracţiunii – deosebit de importantă pentru 
aflarea adevărului şi soluţionarea cauzei penale nu întotdeauna acest proces poate fi parcurs până în 
punctul dorit. 

Astfel, pot fi frecvent întâlnite situaţii când urmele nu conţin destule caracteristici de 
individualizare (ex. – un fragment de urmă papilară, glonţul extras din victimă a suferit deformări 
esenţiale, unele urme de natură dinamică – urme de frânare). 

De asemenea, în numeroase cazuri, obiectul de identificat nu are un caracter determinat, strict 
individual, aşa cum este cazul identificării unor substanţe (sânge, vopsele, uleiuri), când nu este posibil a 
se stabili decât apartenenţa de gen a acestora. 

În cazul urmelor materiale (fire, fibre, cioburi de sticlă, minerale), microurmelor, procesul 
identificării vizează, de regulă determinarea categoriei sau grupului căreia îi aparţine urma cercetată. 

Totuşi şi în cazul acestor urme, nu trebuie exclusă posibilitatea individualizării obiectului creator 
de urmă, datorită perfecţionării mijloacelor tehnico-ştiinţifice de investigaţie, ori stabilirea unor 
împrejurări concrete în care s-a format urma. 

Diversitatea urmelor de reflectare a obiectelor şi fiinţelor conturează două genuri de identificare 
distincte: identificarea după imaginile fixate material şi identificarea după imaginile fixate în memorie23. 
Primul reprezintă modalitatea cea mai frecvent întâlnită şi se realizează prin compararea urmelor cu 
obiectele presupuse că le-au creat sau cu reflectările acestora. Cel de-al doilea gen se bazează pe 
capacitatea de memorizare a subiectului care, în anumite condiţii de spaţiu şi timp, a perceput 
caracteristicile unei fiinţe, unui obiect sau fenomen24. 

În marea majoritate a situaţiilor şi împrejurărilor de fapt, în care la un anumit moment se ajunge 
la cercetarea criminalistică, se apelează la diverse categorii de specialişti şi experţii atât din domeniul 
ştiinţei criminalistice, cât şi din alte domenii ca: fizicieni, chimişti, biologi, antropologi, psihologi, medici 
legişti. 

Prezentăm câteva din domeniile de identificare criminalistică mai frecvent întâlnite în practică: 
identificarea traseologică, identificarea dactiloscopică, identificarea balistică judiciară, identificarea 
grafică, identificarea persoanelor după scris, identificarea maşinilor de scris, identificarea persoanelor 
după semnalmentele, identificarea cadavrelor, identificarea prin intermediul unor cartoteci criminalistice 
etc. 

 
Metodologia identificării criminalistice 
 
Obiectele supuse identificării sunt deosebit de variate atât ca formă sau mărime, cât şi ca natură 

ori funcţionalitate. Ca urmare şi caracteristicile identificatoare vor fi diferite de la o categorie de obiecte 
la alta. De exemplu, caracteristicile în cazul identificării instrumentelor de spargere sau mijloacelor de 
transport. 

În identificarea criminalistică trebuie să se aibă în vedere următoarele: 
– construcţia (structura) obiectului (de ex. caracteristicile exterioare ale instrumentelor de 

spargere, urmele lăsate de interiorul ţevii pe proiectil, urmele de mâini, urmele mijloacelor de transport 
etc.); 

– componenţa obiectului (de exemplu, componenţa lubrifianţilor sau carburanţilor); 
– deprinderile funcţionale şi obişnuinţele motrice ale persoanei (ex. deprinderea scrierii, 

gesturile, mimica etc.). 
Studiul obiectelor supuse identificării are două stadii, şi anume: 
a) Examinarea separată a fiecărui obiect în parte, în scopul evidenţierii caracteristicilor 

identificatoare. Acestea pot fi studiate atât nemijlocit, cât şi pe modele. În majoritatea covârşitoare a 
                                                 
23 C. Dumitrescu, Unele aspecte ale identificări criminalistice, în Analele Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza”, 1994, 

pag. 86. 
24 L. Ionescu, D. Sandu, Identificarea criminalistică, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1990, pag. 48. 
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cazurilor, examinarea caracteristicilor se face pe modele obţinute pe cale experimentală, care trebuie să 
corespundă anumitor cerinţe şi, în special, să fie compatibile cu urmele obiectului căutat. În acest scop, 
specialistul sau expertul trebuie să cunoască cât mai exact condiţiile în care s-a format urma obiectului 
căutat pentru a le reproduce cât mai fidel în momentul obţinerii modelelor. De exemplu, o probă de scris 
luată unei persoane în stare de ebrietate poate să difere de scrisul firesc al acesteia, cum la fel pot 
interveni modificări dacă poziţia scriptorului va fi alta decât aceea din momentul scrierii actului în litigiu. 

Condiţiile în care sunt obţinute modelele de comparaţie au o importanţă deosebită pentru întregul 
proces al identificării şi rezultatele acesteia. 

Examinarea separată a obiectelor de identificat, de regulă, începe cu obiectul căutat, nefiind 
exclusă nici posibilitatea examinării la început a obiectului verificat. 

b) Examinarea comparativă constă în compararea proprietăţilor şi caracteristicilor exterioare ale 
obiectului căutat cu cele ale obiectului verificat, pentru a se stabili care dintre acestea sunt asemănătoare 
şi care se deosebesc. Mai întâi vor fi comparate caracteristicile de ordin general, după care se va trece la 
cele strict individuale. Compararea obiectelor supuse identificării se poate face pe calea confruntării, 
juxtapunerii sau suprapunerii: 

– procedeul confruntării este cel mai răspândit, el fiind accesibil în majoritatea cazurilor. Sunt 
folosite în acest scop microscoape comparatoare sau alte mijloace optice ori de protecţie, iar în 
laboratoarele de expertiză criminalistică o astfel de examinare se face cu ajutorul fotografiilor, mai ales în 
situaţiile în care este nevoie de mărirea imaginii; 

– procedeul juxtapunerii, cunoscut şi sub denumirea de continuitate liniară, este folosit în 
examinarea striaţiilor, cum ar fi, de exemplu, urmele create de instrumente de spargere, urmele lăsate pe 
proiectile. Procedeul este deosebit de eficace, dar o incorectă folosire a luminii la fotografiere poate 
determina grave erori. De exemplu, juxtapunerea a două fotografii reprezentând obiectul căutat şi cel 
verificat, la executarea cărora nu au fost respectate aceleaşi condiţii de iluminare (poziţie, intensitate, 
culoare etc.) poate duce fie la obţinerea unei continuităţi liniare inexistente în realitate, fie la nerelevarea 
celei existente şi la privarea cercetării penale de un rezultat categoric; 

– procedeul suprapunerii, după cum arată şi denumirea, constă în suprapunerea imaginii 
transparente a unuia din obiecte peste imaginea celuilalt obiect. Acest procedeu, de asemenea, are o 
aplicare destul de largă, datorată posibilităţilor pe care le oferă în relevarea asemănărilor sau deosebirilor 
dintre diferite obiecte comparate. 

În cazul identificării, aprecierea de către specialist sau expert a asemănărilor şi deosebirilor se 
materializează sub forma concluziilor, care pot fi certe (categorice) şi probabile. Sunt situaţii însă în 
practica expertizei criminalistice când nu se pot formula niciuna din concluziile de mai sus. 

Concluziile certe, la rândul lor, pot fi pozitive sau negative. De exemplu „glonţul extras din 
victimă nu a fost tras cu arma seria....” sau „glonţul extras din victimă a fost tras cu arma seria....”. În 
primul caz este vorba de o concluzie certă pozitivă, iar în al doilea de o concluzie certă negativă. 

O categorie de concluzii ce au generat multe discuţii în rândurile specialiştilor şi practicienilor 
sunt cele de probabilitate. 

De cele mai multe ori, la o asemenea concluzie se ajunge din cauza insuficienţei cantitative sau 
calităţii necorespunzătoare a materialelor comparate. Cu alte cuvinte, obiectul căutat, în special, nu oferă 
specialistului sau expertului caracteristici suficiente din punct de vedere cantitativ şi calitativ care să 
permită formularea unei concluzii categorice. 

O opinie exprimată în literatura de specialitate şi îmbrăţişată de cea mai mare a practicienilor, 
susţine admisibilitatea şi utilitatea concluziilor de probabilitate. Concluziile de probabilitate nu exclud 
existenţa unei anumite împrejurări, dar nici nu o pot confirma pe deplin, rămânând o presupunere 
ştiinţifică argumentată cu privire la existenţa sau inexistenţa acesteia. 

O situaţie aparte este aceea referitoare la cazurile în care specialistul sau expertul este pus în 
imposibilitatea de a rezolva problema cu care a fost sesizat. Asemenea situaţii sunt determinate, în 
principal, de doi factori: de cantitatea cu totul insuficientă de caracteristici la obiectul căutat şi de lipsa 
metodei sau aparaturii ştiinţifice necesare efectuării examinării respective. Astfel concluzia se va exprima 
prin formula „nu se poate stabili”. Cu alte cuvinte, imposibilitatea formulării unei concluzii se referă nu 
numai la obiectul de comparaţie pus la dispoziţia expertului, ci la oricare altă persoană ori obiect existent 
în natură. Aşa cum rezultă din practica judiciară, sunt cazuri în care concluzia „nu se poate stabili” este 
luată drept o concluzie negativă, adică, persoana bănuită este exclusă din cercul de suspecţi. O asemenea 
apreciere a acestei concluzii este total greşită şi ca atare, trebuie eliminată din activitatea organelor 
judiciare. 
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Într-o perioadă în care termenul de criză acaparează opinia publică internaţională, securitatea 
şi stabilitatea internă a statelor revine în atenţia factorilor implicaţi în gestionarea acestora. Pentru a 
asigura bunul mers al societăţii este imperios necesar să se asigure climatul de ordine şi siguranţă 
publică. 

Însă, pentru a satisface acest deziderat trebuie cunoscute în amănunt cauzele care generează 
dezechilibrele. Cunoscând şi analizând riscurile, ameninţările şi vulnerabilităţile la adresa ordinii 
publice, instituţiile statului pot planifica, organiza şi pune în aplicare măsuri de contracarare a acestora, 
putând astfel asigura climatul de ordine şi siguranţă publică necesar existenţei statului de drept. 

 
Delimitări conceptuale 
 
Încheierea „războiului rece” crea premisele instaurării unui mediu internaţional de securitate 

sigur, în care ameninţările majore dispăruseră şi evidenţia o „victorie a marilor democraţii” asupra 
pericolelor şi incertitudinilor instabilităţii. Totuşi, noul mileniu a debutat cu o criză mondială majoră – 
terorismul. Evenimentele deosebit de grave petrecute în Statele Unite ale Americii, Marea Britanie şi 
Spania (piloni importanţi în cadrul NATO, dar şi importante puteri economice mondiale) au determinat o 
reevaluare a strategiilor de securitate şi identificarea noilor ameninţări şi riscuri la adresa siguranţei 
interne a statelor şi a mediului de securitate internaţional. Terorismul nu este singura ameninţare majoră 
la adresa securităţii interne şi internaţionale. Şi alte pericole influenţează în diferite moduri mediul de 
securitate, putând determina crize majore atât la nivel statal, cât şi la nivel internaţional. 

Aceste mutaţii şi transformări care au avut loc în ultimii ani pe întreg mapamondul, sau continuă 
să existe, au generat şi continuă să genereze riscuri şi ameninţări la adresa securităţii internaţionale, 
precum şi la adresa securităţii şi stabilităţii interne a statelor şi confirmă faptul că „timpul schimbărilor 
este totodată şi timpul pericolelor”1. 

Pentru identificarea pericolelor ce ameninţă ordinea internă şi securitatea statelor şi formularea 
unor strategii care să le combată, se impune definirea unor termeni şi concepte des utilizate în acest 
domeniu, cum ar fi conceptele de: criză, risc, factor de risc, ameninţare, vulnerabilitate. 

Într-o accepţiune largă, criza este definită ca o „manifestare a unor dificultăţi (economice, 
politice, sociale etc.), o „perioadă de tensiune , de tulburare, de încercări (adesea decisive) care se 
manifestă în societate”2. Într-o altă abordare teoretică, de asemenea generală, „criza este o perturbare 
gravă a stării de normalitate a unei organizaţii sau a unei societăţi în ansamblul ei”3. Pornind de la 

                                                 
1 Costică Silion, Alexandru Ioan Giurgiu, Consideraţii generale privind întrebuinţarea forţelor Ministerului 

Administraţiei şi Internelor pentru asigurarea ordinii publice şi ordinii constituţionale în îndeplinirea misiunilor, în cooperare 
cu alte structuri din sistemul de apărare, în condiţiile integrării, Editura Moroşan, 2007, pag. 27. 

2 Dicţionarul explicativ al limbii române, ediţia a II-a, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998. 
3 Ilie Gorjan, Comunicare educaţională, Editura Conphys, 2007, pag. 156. 
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aceste definiţii generale, se poate particulariza la specificul crizei pentru gestionarea căreia este necesară 
întrebuinţarea unei structuri militare, definindu-se aceste fenomen ca fiind „o acutizare a contradicţiilor 
de natură economică, politică, socială, etnică şi religioasă, ecologică, informaţională, militară şi de altă 
natură cu manifestări violente, care afectează negativ sistemele de referinţă, ordinea de drept, 
democraţia constituţională şi periclitează independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a 
statului”4. O criză se poate manifesta în orice domeniu şi poate îmbrăca forme dintre cele mai diverse.  

Aşadar, criza reprezintă un moment critic care intervine în evoluţia vieţii internaţionale, a 
raporturilor dintre state şi a unui sistem, regim sau guvern, o perioadă în dinamica unui sistem 
caracterizată prin acumularea accentuată a dificultăţilor, izbucnirea conflictuală a tensiunilor, fapt care 
face dificilă funcţionarea sa normală, declanşându-se puternice presiuni spre schimbare. 

În domeniul strict al ordinii publice, criza se manifestă cel mai adesea sub forma unei tulburări 
grave a acesteia, manifestată prin depăşirea cadrului legal, apariţia unei stări de nesiguranţă a 
cetăţeanului, a proprietăţii şi încălcarea celorlalte valori unanim acceptate de societate. De multe ori, 
indiferent de domeniul de manifestare, criza determină dereglări profunde şi la nivelul altor laturi ale 
vieţii unei societăţi, influenţând într-un mod negativ securitatea statului respectiv. 

Apariţia unei crize este condiţionată de existenţa unor factori, fenomene care o determină şi o 
amplifică. Aceştia pot să existe în momentul respectiv, să fie identificaţi ca pericole certe sau pot 
influenţa în anumite situaţii apariţia unei crize. Specialiştii i-au identificat sub forma conceptelor de 
„ameninţări”, „riscuri” şi „factori de risc”. 

Definită într-o accepţiune generală ca „o primejdie, un pericol”5, ameninţarea este o certitudine 
care determină apariţia unei crize, este un pericol real la adresa securităţii. Ameninţarea determină într-un 
mod hotărâtor apariţia unei crize. Din perspectiva securităţii ameninţarea este „manifestarea de orice fel a 
unei capacităţi ori intenţia de a materializa un pericol de natură a suprima ori ştirbi oricare dintre 
atributele fundamentale sau calităţile existenţiale ale statului român, baza economică a societăţii, 
ordinea constituţională, drepturile sau libertăţile fundamentale ale cetăţenilor”6. Privit prin prisma 
concepţiilor doctrinare din domeniul siguranţei naţionale, termenul desemnează „pericolul care trebuie 
contracarat, reprezentând suma pericolelor potenţiale de care este necesar să se ţină seama la 
proiectarea unui sistem, în vederea asigurării operabilităţii sale într-un mediu ostil (situaţie conflictuală 
reală)”7. Aşadar, ameninţările la adresa securităţii naţionale reprezintă ,,capacităţi, strategii, intenţii, planuri 
ce potenţează un pericol la adresa atributelor fundamentale sau calităţilor existenţiale ale statului român, a 
bazei economice a societăţii, a ordinii constituţionale, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
cetăţenilor”8. Privit în contextul lucrării, termenul de ameninţare poate fi definit ca orice manifestare a 
unei acţiuni, intenţii, opinii de natură să producă un pericol cert, grav la adresa valorilor fundamentale ale 
unui sistem, instituţii, organizaţii. 

Privit prin prisma certitudinii pericolului, riscul reprezintă „posibilitatea de a ajunge într-o 
primejdie, de a avea de înfruntat un necaz sau de suportat o pagubă: un pericol posibil”9. Deosebirea 
între conceptele de ameninţare şi cele de risc se materializează prin gradul de certitudine: ameninţarea 
presupune un pericol cert, pe când riscul evidenţiază un pericol posibil. Riscurile la adresa securităţii 
naţionale reprezintă „prezenţe ale unor factori activi sau potenţiali care pot afecta securitatea unui 
stat”10. 

În lucrările de specialitate, conceptul de risc este cel mai adesea înlocuit cu cel de factor de risc, 
care reprezintă „acel element al sistemului care, în anumite condiţii, trecând din stare latentă în stare 
activă, devine o cauză potenţială de criză cu modalităţi specifice de manifestare determinate de natura 

                                                 
4 Tudor Cearapin, Gabriel Homotescu, Gheorghe Toma, De la securitatea individuală la securitatea colectivă, 

Editura Bioterra, Bucureşti, 2003, pag. 22. 
5 Dicţionarul explicativ al limbii române, ediţia a II-a, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998; 
6 Marius Petrescu, Neculae Năbârjoiu, Managementul informaţiei, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2008, pag. 128. 
7 ***, Culegere de termeni, concepte şi noţiuni de referinţă din domeniile politicii militare, securităţii naţionale şi 

apărării armate, Editura Ministerului Apărării Naţionale, Bucureşti, 2000, pag. 30. 
8 Doctrina Naţională a Informaţiilor pentru Securitate, 2004, pag.16. 
9 Dicţionarul explicativ al limbii române, ediţia a II-a, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998; 
10 ***, Culegere de termeni, concepte şi noţiuni de referinţă din domeniile politicii militare, securităţii naţionale şi 

apărării armate, Editura Ministerului Apărării Naţionale, Bucureşti, 2000, pag. 242. 
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acesteia”11. Într-o altă opinie, sintagma „factori de risc” desemnează un concept mai complex care 
înglobează în sfera înţelesului său şi ameninţările. În acest context factorii de risc desemnează 
„ameninţări la adresa securităţii şi stabilităţii unui stat, structuri suprastatale etc., care pot fi de factură 
militară şi, respectiv, nemilitară, provenind din domeniile politic, economic, social sau ecologic”12. 

Având în vedere importanţa pe care o prezintă identificarea acestor elemente pentru 
contracararea unor eventuale crize de natură să aducă atingere securităţii, prin actele normative în 
vigoare, conceptului de factori de risc i s-a formulat următoarea definiţie: „Factorii de risc constau în 
acele elemente, situaţii sau condiţii, interne sau externe, care pot afecta prin natura lor securitatea ţării, 
generând efecte contrare sau de atingere a intereselor noastre fundamentale”13. 

Atât riscurile, cât mai ales ameninţările pot conduce la apariţia unor crize. Însă, cel mai adesea 
apariţia şi evoluţia unor crize sunt favorizate de slăbiciunile sistemului, de vulnerabilităţile acestuia în faţa 
pericolelor potenţiale sau certe. Într-o accepţiune generală, vulnerabilitatea sau punctul vulnerabil se 
defineşte ca fiind o „parte slabă a cuiva, un punct sensibil, un punct nevralgic”14. Definind conceptul 
prin prisma domeniului securităţii naţionale, vulnerabilitatea este acea „caracteristică a unui sistem de a 
suferi pierderea sau reducerea capabilităţii de a-şi îndeplini misiunea destinată, ca rezultat al 
suprapunerii la un anumit nivel de efect (definit) datorat acţiunii uni mediu (creat) artificial, ostil”15. În 
acelaşi act normativ în care au fost definiţi factorii de risc sunt definite şi vulnerabilităţile care reprezintă 
acele „stări de lucruri, procese sau fenomene din viaţa internă, care diminuează capacitatea de reacţie la 
riscurile existente ori potenţiale sau care favorizează apariţia şi dezvoltarea acestora”16. 

În concluzie, între cele trei concepte există o relaţie de interdependenţă şi, cel mai adesea, în 
lucrările de specialitate sunt tratate ca un întreg, analizându-se generic riscurile, ameninţările şi 
vulnerabilităţile la adresa unui sistem. 

 
Vulnerabilităţi, riscuri şi ameninţări globale/regionale (europene) şi la adresa securităţii 

naţionale a României 
 
Mediul de securitate internaţional se află într-o continuă schimbare şi este caracterizat 

preponderent de tendinţele majore precum ,,accelerarea proceselor de globalizare şi de integrare 
regională, concomitent cu proliferarea acţiunilor având ca scop fragmentarea statală; convergenţa 
eforturilor consacrate structurării unei noi arhitecturi de securitate, stabile şi predictibile, însoţită de 
accentuarea tendinţelor regionale anarhice şi revigorarea eforturilor statale vizând prezervarea influenţei 
lor în dinamica relaţiilor internaţionale”17.  

Analiştii din domeniul securităţii naţionale, globalizării şi geostrategiei argumentează faptul că 
,,omenirea începutului de secol XXI se află în plină tranziţie globală, caracterizată de redeschiderea 
competiţiei dintre marile puteri pentru câştigarea supremaţiei economice, a primordialităţii politice şi 
avantajului militar, concomitent cu refacerea unor noi centre de putere, în condiţiile abandonării 
unipolarismului, bipolarismului antagonic şi creării multipolarităţii corporatiste.”18 

Vulnerabilităţile lumii contemporane se asociază cu resursele materiale existente, condiţiile de 
mediu, cu multiple ipostaze ale naturii şi comportamentului actorilor statali şi nonstatali. 

                                                 
11 Tudor Cearapin, Gabriel Homotescu, Gheorghe Toma, De la securitatea individuală la securitatea colectivă, 

Editura Bioterra, Bucureşti, 2003, pag. 22. 
12 ***Culegere de termeni, concepte şi noţiuni de referinţă din domeniile politicii militare, securităţii naţionale şi 

apărării armate, Editura Ministerului Apărării Naţionale, Bucureşti, 2000, pag. 137. 
13 Hotărârea Guvernului nr. 36 din 18 decembrie 2001 privind adoptarea Strategiei de securitate naţională a 

României. publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 822 din 20 decembrie 2001. 
14 Dicţionarul explicativ al limbii române, ediţia a II-a, Editura Univers enciclopedic, Bucureşti, 1998; 
15 ***Culegere de termeni, concepte şi noţiuni de referinţă din domeniile politicii militare, securităţii naţionale şi 

apărării armate, Editura Ministerului Apărării Naţionale, Bucureşti, 2000, pag. 284. 
16 Hotărârea Guvernului nr. 36 din 18 decembrie 2001 privind adoptarea Strategiei de securitate naţională a 

României. publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 822 din 20 decembrie 2001. 
17 Strategia de Securitate Naţională a României, (Proiect), Bucureşti, 2006, pag. 3. 
18 dr. Constantin Onişor, dr. Sorin Frunzăverde, Arta strategică a securităţii şi integrării europene, Editura A" 92, 

2002, pag.145. 
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În dezbaterile iniţiate de cercurile experţilor şi în conţinutul unor studii de securitate, întâlnim, 
tot mai frecvent, expresia consacrată de ameninţări şi riscuri globale19, în categoria cărora se includ 
riscurile şi ameninţările generate de: 

- spectrul şi efectele încălzirii globale, de macro-expansiunea economică nesistematizată şi 
necontrolată ori de o viitoare penurie globală de resurse energetice; 

- fenomenul migraţiei ilegale (care în contextul reducerii distanţelor şi comprimării unor spaţii, 
datorate globalizării, tinde să confere unor fluxuri regionale o tendinţă cvasiglobală); 

- activităţi ale unor reţele transnaţionale de crimă organizată, care tind să depăşească proporţiile 
unor continente sau spaţii geografice restrânse; 

- tendinţa de extindere la scară globală a unor reţele teroriste; 
- proliferarea armelor de distrugere în masă, îndeosebi cele bazate pe utilizarea tehnologiilor 

nucleare. 
 

Ameninţări, riscuri şi vulnerabilităţi la adresa securităţii regionale şi naţionale 
 
Doctrina Naţională a Informaţiilor pentru Securitate defineşte factorii de risc pentru securitatea 

naţională ca fiind: ,,situaţii, împrejurări, elemente condiţii sau conjuncturi interne şi externe, uneori dublate şi 
de acţiune, care determină şi favorizează materializarea unor ameninţări la adresa securităţii naţionale, în 
funcţie de o vulnerabilitate determinată, generând efecte de insecuritate”20. 

Aceeaşi doctrină defineşte ameninţările la adresa securităţii naţionale ca reprezentând ,,capacităţi, 
strategii, intenţii, planuri ce potenţează un pericol la adresa atributelor fundamentale sau calităţilor existenţiale 
ale statului român, a bazei economice a societăţii, a ordinii constituţionale, a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale cetăţenilor. 

Ameninţările se pot materializa prin: atitudini, gesturi, acte, fapte care creează/conduc la stări de 
dezechilibru şi instabilitate, generează stări de pericol, putând fi identificate în raport cu natura (politică, 
economică, militară, socială, de mediu), forma (atitudini, gesturi, fapte, evenimente, fenomene, acţiuni umane), 
stadiul (latente, posibile, probabile, iminente) sau tipul acestora (făţişe, mascate, mixte, violente, 
nonviolente).”21  

Diversitatea riscurilor, ameninţărilor, pericolelor şi agresiunilor regionale, predictibile şi 
identificate este destul de amplă, acestea fiind identificate şi clasificate de cercetătorii militari 
contemporani, în funcţie de diferite domenii, astfel:  

a) în domeniul militar: reminescenţele vechilor conflicte din Balcani, inclusiv cele izvorâte pe 
fondul ciocnirilor şi neînţelegerilor etnice, prin venirea la putere a unor forţe populiste şi extremist-
naţionaliste, concomitent cu persistenţa unor percepţii greşite în anumite state la adresa vecinilor; 
problemele de frontieră, care privesc situaţia refugiaţilor sau a unor minorităţi; accentuarea decalajelor de 
potenţial militar al României, fără ca acest proces să fie compensat prin creşterea corespunzătoare a 
calităţii echipamentelor aflate în înzestrare; existenţa unor conflicte militare deschise sau considerate 
,,îngheţate” cu potenţial rapid de redeschidere a acestora; terorismul transfrontalier, traficul de armament, 
muniţii şi materiale radioactive; 

b) în domeniul politic: slăbiciunea unor guverne sau instituţii care conduc la fenomenul ,,statului 
captiv”, permeabil la recrudescenţa manifestărilor şi acţiunilor crimei organizate transfrontaliere ori ale 
grupurilor sau grupărilor teroriste.; lipsa unui sistem coerent de legi sau slăbiciunile privind 
implementarea în practică a celor existente; 

c) la nivel societal: ameninţările identificate privesc nevoia de păstrare a identităţii unor 
comunităţi, minorităţi sau naţiuni (Balcanii reprezintă un mozaic de etnii, limbi, tradiţii şi tradiţii istorice);  

d) în domeniul informaţional-comunicaţional: agresiunea informaţională şi lipsa unei reacţii 
adecvate la aceasta; dezvoltarea controlului asupra mediilor de informare publică a unor grupări care, prin 

                                                 
19 Mihai Macuc, Riscuri şi ameninţări globale şi regionale. Prevenirea şi contracararea acestora în condiţiile 

accentuării procesului globalizării, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2007, pag. 233.  
20 Doctrina Naţională a Informaţiilor pentru Securitate, 2004, pag. 16. 
21 Ibidem. 
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activitatea economică desfăşurată, afectează centrii vitali ai securităţii naţionale; alimentarea sistematică a 
imaginii deformate despre România şi realităţile româneşti;  

e) dimensiunea ecologică: poluarea accentuată, existenţa unor tehnologii cu grad ridicat de risc 
în exploatare, capacitate redusă de management al unor situaţii de urgenţă în cazul producerii dezastrelor 
naturale etc.);22 

f) în domeniul psihologic: acţiuni de slăbire a rezistenţei psihice a populaţiei, prin dezinformare 
sau punerea în circulaţie a unor zvonuri, exercitarea de presiuni psihologice prin crearea în spaţiul mental 
public a unor trebuinţe false sau exagerate pe care statul român nu le poate satisface; scopul acestora fiind 
crearea şi alimentarea unor stări de nemulţumire care să genereze adunări publice şi ample acţiuni de 
protest; 

g) în domeniul etnic-religios: instrumentarea dezbinării sociale din considerente religioase sau 
etnice; exacerbarea discriminării în raporturile dintre majoritatea românească şi minorităţile naţionale; 

h) în domeniul ecologic: producerea unor catastrofe ecologice, a căror propagare poate fi foarte 
greu controlată; declanşarea unor epidemii în masă; degradarea mediului natural; poluarea apelor care 
tranzitează România sau a celor limitrofe acesteia; afectarea ecosistemelor naturale. 

Din punct de vedere al doctrinelor strategice actuale, principalele riscuri şi ameninţări care pot 
pune în pericol securitatea naţională a României, valorile şi interesele sale ca stat membru al comunităţii 
europene şi euroatlantice, sunt: terorismul internaţional; proliferarea armelor de distrugere în masă; 
conflictele regionale; criminalitatea transnaţională organizată; guvernarea ineficientă-efect al deficitului 
democratic şi al corupţiei instituţionale ce se reflectă în manifestări de clientelism politic, ineficienţa 
administraţiei publice, lipsă de transparenţă şi de responsabilitate publică, birocraţie excesivă şi tendinţe 
autoritariste; fenomene grave, de natură geofizică, meteo-climatică ori asociată, provenind din mediu sau 
reflectând degradarea acestuia, inclusiv ca urmare a unor activităţi umane periculoase, dăunătoare sau 
iresponsabile; existenţa unor vulnerabilităţi şi disfuncţionalităţi, între care următoarele fenomene sunt 
generatoare de preocupări sau pericole: dependenţa accentuată de unele resurse vitale greu accesibile; 
tendinţele negative persistente în plan demografic şi migraţia masivă, nivelul ridicat al stării de 
insecuritate socială, persistenţa stării de sărăcie cronică şi accentuarea diferenţelor sociale şi rolul redus al 
clasei de mijloc în organizarea vieţii economico-sociale, fragilitatea spiritului civic şi a solidarităţii civice; 
infrastructura slab dezvoltată şi insuficient protejată; starea precară şi eficienţa redusă a sistemului de 
învăţământ la cerinţele societăţii; organizarea inadecvată şi precaritatea resurselor alocate pentru 
managementul situaţiilor de criză; angajarea insuficientă a societăţii civile în dezbaterea şi soluţionarea 
problemelor de securitate.”23 

Factorii de risc la adresa securităţii României continuă să fie cei identificaţi oficial, aceştia fiind 
următorii: ,,posibile evoluţii negative în plan subregional, în domeniul democratizării, al respectării 
drepturilor omului şi al dezvoltării economice, ce ar putea genera crize cu efecte destabilizatoare; 
proliferarea armelor de distrugere în masă, a tehnologiilor şi a materialelor nucleare, a armamentelor şi 
mijloacelor letale neconvenţionale; expansiunea reţelelor teroriste, a crimei organizate transnaţionale, a 
traficului ilegal de persoane, droguri, armament şi muniţii, tehnologii sensibile, materiale radioactive şi 
strategice; creşterea fluxurilor de emigranţi ilegali din ţările subdezvoltate sau în curs de dezvoltare; 
acţiuni care pot afecta statul român şi promovarea valorilor democratice prin incitarea la indolenţă, 
separatism sau xenofobie; decalaje în asigurarea securităţii şi stabilităţii statelor din spaţiul de interes 
pentru România; diminuarea accesului statului român la unele resurse vitale pentru realizarea intereselor 
naţionale; acţiuni individuale sau colective de accesare ilegală a sistemelor informaţionale, de 
dezinformare şi manipulare a informaţiilor; riscuri generate de producerea unor dezastre ecologice în 
regiune, precum şi de efectele potenţiale ale unor procese naturale la nivel global.”24 

                                                 
22 Dr. Mihai Macuc, Riscuri şi ameninţări globale şi regionale. Prevenirea şi contracararea acestora în condiţiile 

accentuării procesului globalizării, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2007, pag. 239-240. 
23 Strategia de Securitate Naţională a României. România Europeană, România Euroatlantică: pentru o viaţă mai 

bună într-o ţară democratică, mai sigură şi prosperă – aprobată în şedinţa CSAT / 17.04.2006 (dr. Geo Stroe Unele reflecţii 
privind mediul de securitate şi apărare în spaţiul sud-est european actual şi politicile, managementul informaţiilor şi dreptul 
contemporan român ca instrumente de adaptare la globalizare, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2007, 
pag. 219-220). 

24 Cartea Albă a Securităţii şi Apărării Naţionale, Guvernul României, Bucureşti, 2004, pag. 2-3.  
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Riscuri şi ameninţări la adresa ordinii şi siguranţei publice 
 
România nu este şi nu se va afla în viitorul apropiat în faţa vreunei ameninţări majore, de tip 

militar clasic, la adresa securităţii sale naţionale. Se poate estima că în perioada actuală riscurile la 
adresa securităţii sunt preponderant de natură nemilitară şi, mai ales, internă, manifestându-se în special 
în domeniile economic, financiar, social şi ecologic. Perpetuarea şi conjugarea unor vulnerabilităţi 
existente în aceste domenii pot afecta însă securitatea ţării, generând efecte interdependente, difuze, 
multidirecţionale, care impun modalităţi de prevenire şi de acţiune adecvate şi flexibile. Neglijarea, 
amplificarea ori acumularea necontrolată a acestor vulnerabilităţi pot să creeze instabilitate şi să 
conducă la transformarea lor în riscuri la adresa securităţii. 

Disocierea netă dintre evoluţiile din mediul intern şi cel internaţional este tot mai greu de făcut, 
în contextual acţiunii conjugate şi întrepătrunderii unor procese care pot crea condiţii favorabile 
pentru apariţia, previzibilă sau imprevizibilă, a unor riscuri la adresa securităţii naţionale. Accentuarea 
interdependenţelor multiple dintre state, globalizarea şi liberalizarea schimburilor de orice fel de la cele 
comerciale la cele informaţionale - fac tot mai dificilă o asemenea disociere într-un mediu globalizat, 
în care riscurile interne şi externe se pot genera şi potenta în mod reciproc. 

Ordinea publică este parte componentă a securităţii naţionale şi pornind de la această calitate, 
majoritatea riscurilor şi ameninţărilor care afectează securitatea naţională afectează şi ordinea publică. 
Integrarea României în Uniunea Europeană a deschis frontierele ţării, permiţând libera circulaţie a 
persoanelor, capitalurilor, bunurilor şi serviciilor, dar şi a riscurilor şi ameninţărilor de orice natură la 
adresa ordinii şi siguranţei publice, la adresa securităţii naţionale. 

Există două tipuri de factori de risc şi ameninţări la adresa ordinii si siguranţei publice: 
riscuri şi ameninţări din mediul intern şi riscuri şi ameninţări din mediul internaţional. Această delimitare 
clasică este de multe ori modificată de fenomenele recente cunoscute de umanitate, cum ar fi: libera 
circulaţie, globalizarea, dinamica accelerată a tuturor schimburilor de idei, opinii, tehnologii, informaţii etc. 
De aceea, dacă privim sub acest aspect, observăm un flux continuu al riscurilor şi ameninţărilor dintr-un 
mediu în altul. Ceea ce ieri a reprezentat un risc provenit din mediul internaţional, astăzi se poate transforma 
într-un risc intern şi invers. Totuşi vom analiza riscurile şi ameninţările pe cele două tipuri majore acceptate 
de practică şi doctrină. 

 
Riscuri şi ameninţări din mediul intern 
 
Transformările sociale şi economice produse în România în ultimii ani au determinat mutaţii 

importante în exercitarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, în atitudinea faţă de proprietate şi de 
instituţiile statului, în organizarea societăţii, în structura şi dinamica fenomenului infracţional şi, 
implicit, în domeniul ordinii şi siguranţei publice. 

Mediul intern se caracterizează prin răspândirea în anumite medii sociale a comportamentelor 
nonconformiste şi de negare a valorilor moralei creştine, extinderea consumului ilicit şi a dependenţei 
de droguri, concomitent cu diminuarea şanselor de integrare socială. Lipsa de reacţie activă a cetăţenilor 
faţă de necesitatea prevenirii fenomenului infracţional exercită o influenţă negativă semnificativă 
asupra stării de siguranţă publică. 

De asemenea, fenomenele atmosferice şi catastrofele, prin frecvenţa şi amploarea lor, pot afecta 
un număr semnificativ de localităţi de pe teritoriul naţional, generând un număr de victime ridicat, 
în special în mediul rural. 

În prezent, fenomenul infracţional din România se remarcă prin: complexitate şi comiterea unor 
noi genuri de infracţiuni (criminalitatea informatică, falsurile şi pirateria comercială etc.), 
profesionalizarea şi specializarea infractorilor, prezenţa faptelor de corupţie şi amplificarea fenomenului 
criminalităţii transfrontaliere. Crima organizată, migraţia ilegală, corupţia, criminalitatea  
economico-financiară, tâlhăriile, omorurile la comandă sau în scop de jaf, precum şi furturile din avutul 
public şi privat exercită o influenţă negativă asupra calităţii vieţii cetăţeanului şi siguranţei publice. 

Principalele riscuri şi ameninţări posibile în domeniul ordinii şi siguranţei publice sunt 
următoarele: 

a) degenerarea unor tensiuni social-economice, interconfesionale şi interetnice în acţiuni 
spontane de violenţă şi confruntări deschise între grupări extremiste, precum şi între acestea şi 
autorităţile legale ale statului român. Evoluţia de după 1990 abundă în conflicte interetnice şi interconfesionale 
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(martie 1990 – conflictul între etnicii maghiari şi români de la Târgu Mureş, conflictul dintre cetăţenii de etnie 
romă şi români de la Bolintin), conflicte ce au perturbat grav ordinea publică şi au periclitat drepturile şi libertăţile 
cetăţenilor din acele zone; 

b) persistenţa problemelor de natură economică, financiară şi socială, generate de 
prelungirea tranziţiei şi întârzierea reformelor structurale. Conflictele de muncă care au marcat anii ’90 
şi-au pus amprenta asupra evoluţiei climatului de ordine şi siguranţă publică. Nu puţine au fost cazurile în 
care greviştii au ocupat străzi, bulevarde şi chiar drumuri europene. Emblematice rămân însă mineriadele 
care au pus în pericol însăşi securitatea naţională, prin amploarea lor, toate determinând autorităţile să 
adopte măsuri ample şi deosebite pentru stoparea lor; 

c) şomajul produce o stare de insecuritate celor ameninţaţi de acest fenomen, iar pe cei care îl 
cunosc efectiv îi determină de multe ori la săvârşirea de fapte antisociale. Acest fenomen influenţează în sens 
de creştere mica infracţionalitate, determinându-i pe cei afectaţi să săvârşească diferite infracţiuni pentru 
procurarea mijloacelor de subzistenţă; 

d) accentuarea fenomenelor de corupţie şi de administrare deficitară a resurselor publice, 
care produc adâncirea inechităţilor sociale şi proliferarea economiei subterane. Aceste fenomene 
generează de multe ori marea infracţionalitate, punând în pericol valori majore ale societăţii, determinând o 
lipsă de încredere la diferiţi parteneri externi ai României. Corupţia generează alte fapte infracţionale, 
producând un lanţ al infracţionalităţii, prin atragerea diferitelor persoane care pot oferi „comisioane” pentru 
a desfăşura diferite activităţi sau a obţine diverse foloase; 

e) acţiunile ostile, comise în zona de frontieră de către grupuri sau indivizi, prin care se 
încalcă tratate, convenţii sau acorduri bilaterale încheiate de România cu statele vecine. Un pericol 
deosebit îl reprezintă contrabanda, încălcarea diferitelor embargouri la care România a aderat (încălcarea de 
către contrabandiştii români a embargoului impus de ONU Serbiei în urma războaielor din spaţiul ex-
iugoslav a generat tensiuni între România şi celelalte state partenere); 

f) desfăşurarea unor acţiuni specifice războiului psihologic în scopul subminării încrederii 
în instituţiile statului, creării de confuzie şi panică. Aceste acţiuni concretizate de multe ori prin 
manipulări informaţionale determină o stare de confuzie în rândul populaţiei, amplifică conflicte latente 
existente între diferite componente ale populaţiei, generând conflicte, de multe ori violente, şi periclitând 
astfel grav climatul de ordine şi siguranţă publică; 

g) menţinerea unor surse şi cauze de potenţiale conflicte sociale punctuale, de mai mică sau mai 
mare întindere, cu efecte asupra risipirii energiilor, diminuării sau întreruperii proceselor şi activităţilor 
economice propriu-zise, precum şi asupra stării de linişte a populaţiei; 

h) scăderea autorităţii unor instituţii ale statului ca urmare a neîndeplinirii corespunzătoare a 
atribuţiilor legale. Acest factor poate determina apariţia unor zone neguvernabile, asupra cărora instituţiile 
statului nu mai au autoritate şi în care pot să se dezvolte formaţiuni de criminalitate organizată; 

i) diminuarea încrederii populaţiei în capacitatea de acţiune a forţelor de ordine şi siguranţă 
publică. Lipsa de încredere a populaţiei faţă de capacitatea de acţiune a forţelor de ordine publică determină 
populaţia la o atitudine pasivă faţă de prevenirea infracţionalităţii sau, şi mai grav, determină anumiţi indivizi să-
şi caute singuri dreptatea, neezitând să săvârşească infracţiuni pentru a-i pedepsi pe cei care le-au lezat drepturile; 

j) menţinerea unor disparităţi de dezvoltare între regiunile ţării poate determina apariţia unor 
situaţii conflictuale între cetăţenii care locuiesc în acea zonă şi cei care locuiesc în zone învecinate, dar mai 
bine dezvoltate. De asemenea, acest factor generează emigraţia populaţiei din acea zonă către zone mai 
dezvoltate din punct de vedere economic; 

k) extinderea actelor de corupţie la nivelul factorilor de decizie din administraţie poate 
genera o infracţionalitate ridicată prin apariţia unor infracţiuni de corupţie specifice; 

l) deficienţele în protecţia informaţiilor clasificate înlesneşte accesul la aceste informaţii importante 
a grupărilor infracţionale, extremiste, diversioniste şi teroriste, pentru desfăşurarea acţiunilor acestora la 
eficienţă maximă. Scurgerea de informaţii poate determina şi ineficienţa autorităţilor statului în descoperirea şi 
sancţionarea infractorilor; 

m) manifestările antinaţionale, extremiste, separatiste şi xenofobe pot determina tulburări grave ale 
ordinii şi liniştii publice; 

n) emigrarea specialiştilor din diferite domenii de vârf, fenomen ce afectează potenţialul de 
dezvoltare a societăţii româneşti; 
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o) producerea unor dezastre naturale, tehnologice, ecologice, accidente chimice, biologice sau 
nucleare generează perturbarea gravă a climatului de ordine şi linişte publică. De cele mai multe ori zonele 
calamitate au atras şi infractorii care, pe fondul unei atenţii reduse a autorităţilor şi populaţiei faţă de proprietatea 
privată sau publică şi direcţionarea atenţiei către limitarea şi înlăturarea efectelor calamităţilor şi catastrofelor, 
săvârşesc diverse acte infracţionale: furturi, tâlhării etc. De asemenea, dezastrele generează o stare de insecuritate 
socială, tensiuni şi mai ales panică, manifestată prin reacţii necontrolate ale populaţiei, aglomerări de persoane în 
anumite zone restrânse etc. Inundaţiile catastrofale care au afectat mare parte din suprafaţa României în 2006, 
seceta prelungită din 2007 au determinat mutaţii majore în climatul de ordine publică şi siguranţă naţională. 

 
Riscuri şi ameninţări din mediul internaţional 
 
Mediul internaţional este caracterizat printr-o dinamică fără precedent atât în plan regional, cât şi la 

nivel global. Transformările politice, economico-sociale şi militare produse la începutul anilor ’90 şi ulterior 
au modificat radical configuraţia geostrategică a continentului european. 

Riscurile ce pot ameninţa securitatea şi stabilitatea statelor est-europene, printre care şi România, 
sunt date în principal de: 

- tensiunile ce se manifestă la nivelul întregii zone, generate de tendinţele diferitelor 
comunităţi etnice, culturale şi religioase de autonomizare şi integrare la nivel regional; 

- extinderea în spaţiul est şi sud-est-european a unor fenomene de tipul terorismului 
internaţional, traficului ilegal de persoane, bunuri, droguri, armament, materiale şi substanţe nucleare, 
radioactive şi toxice; 

- dezastrele ecologice şi tehnologice. 
Principalele riscuri şi ameninţări identificate în mediul extern sunt următoarele: 

a) dezvoltarea, consolidarea şi specializarea filierelor crimei organizate, internaţionalizarea 
acestora şi atragerea în componenţă a unor elemente şi grupuri autohtone, includerea teritoriului ţării noastre în 
circuitul transnaţional al migraţiei clandestine, al traficului ilicit de droguri, fiinţe umane, armament, 
explozivi, substanţe toxice, radioactive şi bancnote false; 

b) proliferarea armelor de distrugere în masă, a tehnologiilor şi materialelor nucleare, a armamentelor 
şi mijloacelor letale neconvenţionale; 

c) creşterea pericolului terorist, proliferarea armelor de distrugere în masă, a traficului cu 
tehnologii şi materiale supuse controlului; 

d) migraţia clandestină şi apariţia unor fluxuri uriaşe de refugiaţi; 
e) creşterea interesului în unele medii de afaceri din străinătate pentru obţinerea, prin 

operaţiuni financiare ilegale, a pachetului majoritar de acţiuni la unele societăţi producătoare şi 
utilizatoare de substanţe chimice, materiale şi tehnologii strategice din ţara noastră, în vederea exportării 
lor, direct sau prin intermediar, în zone de conflict ori aflate sub embargo; 

f) diversificarea formelor şi procedeelor utilizate pentru spălarea banilor (produsului 
infracţiunilor), în care sunt implicate grupări care acţionează în spaţiul european, ce au drept rezultat 
trecerea peste frontieră a valutei ori transferul prin bănci al sumelor rezultate din operaţiunile ilicite 
desfăşurate pe teritoriul României; 

g) acţiunile de incitare la extremism, intoleranţă, separatism sau xenofobie, care pot afecta statul 
român şi promovarea valorilor democratice; 

h) proliferarea traficului ilegal cu arme uşoare şi creşterea posibilităţii de scăpare de sub 
control a sistemelor de gestionare şi comandă a armelor de nimicire în masă; 

i) manifestarea tendinţelor de autonomizare a unor zone sau chiar regiuni, pe baza criteriilor 
etnice ori religioase; 

j) limitarea accesului statului român la unele resurse şi oportunităţi regionale, importante pentru 
realizarea intereselor naţionale; 

k) accidente tehnologice sau naturale cu efecte transfrontaliere; 
l) diminuarea accesului la resurse strategice, tehnologii şi echipamente informaţionale de 

vârf; 
m) amplificarea fenomenului migraţiei ilegale. 
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O nouă categorie de riscuri sunt cele asimetrice nonclasice, ce pot consta în acţiuni armate şi 
nonarmate deliberate, având ca obiectiv afectarea securităţii naţionale prin provocarea de consecinţe 
directe ori indirecte asupra vieţii economico-sociale a ţării. Între riscurile de acest tip, se pot enumera: 

- terorismul politic transnaţional şi internaţional, inclusiv sub formele sale biologice şi 
informatice; 

- acţiuni ce pot atenta la siguranţa sistemelor de transport intern şi internaţional; 
- acţiuni individuale sau colective de accesare ilegală a sistemelor informatice; 
- acţiunile destinate, în mod premeditat, afectării – sub diferite forme şi împrejurări 

variate – a imaginii României în plan internaţional, cu efecte asupra credibilităţii şi seriozităţii în 
îndeplinirea angajamentelor; 

- agresiunea economico-financiară; 
- provocarea deliberată de catastrofe ecologice. 
 
Starea de ordine şi siguranţă publică se realizează prin măsuri generale, de natură economică, 

socială şi politică, precum şi prin măsuri speciale, cu caracter preponderent preventiv. Pentru prevenirea 
acestor factori de risc şi a ameninţărilor la adresa ordinii publice forţele de poliţie trebuie să respecte 
legea, să-şi mărească vigilenţa în ceea ce priveşte identificarea infractorilor şi prevenirea atacurilor 
teroriste. Parlamentul trebuie sa prevadă noile condiţii de apariţie a acestor factori, prin legile şi hotărârile pe 
care le iau cei care ne conduc. 
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PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI  
ÎN SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE 

 
 
 

Autor: Comisar de poliţie Cristian Tomescu 
 
 
Consideraţii privind corupţia 

 
Corupţia presupune utilizarea abuzivă a puterii publice şi luarea incorectă a unei decizii. Aceasta 

se manifestă în toate laturile vieţii economico-sociale, dar cu precădere în sectorul economic, unde 
predomină proprietatea de stat şi sunt folosite fonduri publice.  

Cuvântul „corupţie” îşi are etimologia în termenul ‚,corruption” din limba engleză care, în limba 
română exprimă „treburi putrede, slăbiciune, îndepărtarea de ce este pur sau abdicarea de la norme şi 
valori morale...”. 

Noţiunea de corupţie o regăsim menţionată şi în izvoare antice, din care cel mai important izvor 
este Biblia, unde este menţionat cazul trădării lui ISUS de IUDA pentru 30 de arginţi. De asemenea, o 
lucrare de o vechime apreciabilă, de peste 2500 de ani (“Arta războiului“, elaborată de Sun Tzu), cuprinde 
o trimitere la acţiuni de corupere a inamicului. 

În zilele noastre, noţiunea juridică de corupţie a fost definită în Convenţia Naţiunilor Unite 
împotriva criminalităţii organizate transnaţionale1, care incriminează corupţia şi recomandă fiecărui stat 
parte la convenţie, să adopte măsuri pentru a atribui faptei caracterul de infracţiune, în cazul când actele 
au fost săvârşite cu intenţie.  

Pentru fapte precum corupţia agenţilor publici naţionali, străini şi a funcţionarilor organizaţiilor 
publice internaţionale, au fost stabilite o serie de măsuri în sarcina statelor, de armonizare a legislaţiei sau 
creare a unui cadru legislativ. În acest sens, sunt avute în vedere sustragerea, deturnarea sau folosirea 
ilicită de bunuri de către un agent public, traficul de influenţă, abuzul de funcţii, îmbogăţirea ilicită, 
sustragerea de bunuri în sectorul privat etc. 

În plan european, Consiliul Europei a adoptat la Strasbourg, la 04.11.1999, Convenţia civilă 
asupra corupţiei. În accepţiunea acestui act normativ, corupţia reprezintă fapta de a solicita, a oferi, a 
da, a accepta direct ori indirect un comision ilicit sau alt avantaj necuvenit care afectează exerciţiul 
normal al unei funcţiuni sau comportamentului beneficiarului comisionului ilicit sau avantajului 
necuvenit. 

La nivel regional a fost constituită Iniţiativa Pactului de Stabilitate Anticorupţie care a cuprins 
state precum Albania, Bosnia, Herţegovina, Croaţia, Macedonia, Moldova, România, Serbia şi 
Muntenegru. Iniţiativa are în vedere să dea un nou impuls luptei împotriva corupţiei în regiune, 
construind peste acţiunile actuale în vederea unei mai bune coordonări a tuturor eforturilor şi bazându-se 
pe angajamentele politice la nivel înalt. 

În România, conceptul de corupţie apare incriminat abia în perioada domniilor fanariote, într-o 
formă imperfectă, deoarece dregătorii Ţărilor Române erau şi judecători, primeau daruri de la subalterni 
cu ocazia numirii în funcţii etc. De asemenea, Pravilniceasca condică a domnitorului Alexandru Ipsilanti 
din anul 1870, interzicea sub pedeapsă grea luarea de mită de către judecători. Condica criminalistică şi 

                                                 
1 Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii organizate transnaţionale a fost adoptată la New York, la 

15 noiembrie 2000 şi a fost ratificată de România prin Legea nr. 565/2002. 
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procedura ei din 1826 incrimina delictul de corupţie care îi viza pe funcţionarii ce înlesneau, pentru 
daruri sau avantaje materiale, evadarea condamnaţilor aflaţi în supravegherea lor. 

Din anul 1865, Codul penal s-a inspirat după Codul francez, incriminând mituirea pasivă şi 
traficul de influenţă. Ulterior s-au adus modificări importante în codurile din anii 1937, 1938 şi 1969 în 
privinţa reglementărilor penale, când au apărut instituţii noi precum luarea de mită, darea de mită, 
primirea de foloase necuvenite şi traficul de influenţă. 

În anumite legi speciale, care vizează protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale 
ilicite sau acţiuni ale unor societăţilor comerciale, încuviinţarea adopţiei ori donarea de sânge etc., sunt 
incriminate fapte similare de corupţie.  

În concluzie, corupţia scoate în evidenţă aceeaşi atitudine dăunătoare faţă de morală şi etică, 
materializată în incorectitudinea luării unei decizii şi obţinerea pentru sine sau pentru altul, a unui câştig 
necuvenit prin abuz de putere în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fraudă, favoritism, conflict de 
interese ori utilizarea fondurilor ilicite în finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale. 

 
Tipuri de corupţie în serviciile publice comunitare 
 
Corupţia este mijlocită prin forme, relaţii şi reţele clientelare. Funcţionarii publici şi oamenii de 

afaceri au identificat că nepotismul şi partidele clientelare susţin corupţia în cadrul sectorului public. 
Aceste relaţii asigură succesul acţiunii de corupţie şi presupun păstrarea secretului şi încrederea între 
părţi. Corupţia presupune înşelarea încrederii publicului de către un funcţionar sau politician, dar şi 
sporirea încrederii în cadrul relaţiilor clientelare. Încrederea reciprocă între participanţii la un act de 
corupţie este susţinută şi prin mecanisme care au rolul de a minimiza posibilitatea de înşelare şi anume 
plata mitei. În privinţa nepotismului, apreciem că reprezintă un factor mediator al corupţiei, ce se bazează 
pe afecţiunea câştigată în baza unor relaţii de serviciu şi este întâlnită în întreg sistemul public de 
administraţie, dar nu numai. 

De asemenea, există şi un tip de corupţie care nu presupune un factor mediator, precum o relaţie 
anterioară între participanţi sau o recomandare. În acest caz, se negociază preţul mitei la fel ca şi o 
tranzacţie pe piaţa de consum. Practicarea micilor atenţii sunt de cele mai multe ori desincriminate, dar 
folosirea acestora conduce la crearea unor relaţii personalizate care pot fi învestite cu încredere în dauna 
regulilor formale. 

Funcţionarii sunt percepuţi ca nişte despoţi absoluţi discriminatori în decizii, a căror bunăvoinţă 
trebuie câştigată printr-o atitudine umilă, recunoştinţă sau daruri. Cetăţeanul are astfel încredere într-un 
sistem pe care îl poate influenţa printr-o acţiune personală în detrimentul celuilalt. Din punct de vedere 
juridic, oferirea şi primirea de atenţii pentru câştigarea bunăvoinţei funcţionarului este infracţiune de 
dare/luare de mită ori, după caz, de primire de foloase necuvenite. 

Manifestarea corupţiei are loc la nivelul implementării legilor, normelor sau procedurilor, dar şi 
al formulării legilor ori politicilor publice. Corupţia este un mijloc de soluţionare a intereselor, 
manifestate prin dominaţia loialităţilor primare, raritatea abilităţilor organizaţionale, formalitatea 
legislaţiei şi discriminarea minorităţilor. Interesele politice şi economice capătă formă prin corupţie încă 
din faza de implementare a reglementărilor. Modelul birocratic al administraţiei din România nu face faţă 
corupţiei, iar cerinţele de imparţialitate, neutralitate şi corectitudine, garanţiile procedurale şi legale în 
cadrul normativ, au limite în faţa inovaţiilor corupţiei. 

 
Cauze şi efecte ale corupţiei 
 
Noţiuni introductive 
Corupţia a afectat dintotdeauna dezvoltarea economică şi socială, a diminuat sau irosit resursele, 

le-a orientat spre alte scopuri şi a distorsionat adevărul. Aceasta reprezintă un factor de instabilitate, o 
ameninţare, un risc, în definitiv, la adresa siguranţei şi securităţii statului. Într-o accepţiune mai largă, 
noţiunea de risc este definită ca fiind probabilitatea de a se produce un eveniment negativ ori de a exista o 
ameninţare, mai mult sau mai puţin previzibilă, ce poate influenţa realizarea obiectivelor unei instituţii 
publice. 
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Standardul Ministerului Administraţiei şi Internelor, SMAI – A nr. 006 privind Principiile şi 
metodologia standardizării defineşte riscul ca fiind „incertitudinea unui rezultat, a unor acţiuni sau 
evenimente fie sub forma unei oportunităţi pozitive sau a unei ameninţări negative“. În domeniul 
corupţiei, factorul de risc este acea condiţie sau împrejurare care contribuie la săvârşirea unei fapte de 
corupţie, în timp ce noţiunea de vulnerabilitate pune în evidenţă caracteristica unei categorii de personal 
ce se expune la un anumit pericol ori care îşi diminuează sau întreţine o capacitate redusă de reacţie în 
cazul producerii unui eveniment. 

 
Factori de risc din exteriorul serviciilor publice comunitare 
 
Factorii de risc din exteriorul serviciilor publice comunitare sunt un ansamblu de procese şi 

fenomene ce contribuie la diminuarea capacităţii de reacţie a instituţiei la riscurile existente ori potenţiale. 
Dintre aceştia cel mai dificil de controlat şi cu incidenţă în domeniul corupţiei, sunt: 

1. dezvoltarea, consolidarea şi specializarea filierelor crimei organizate, internaţionalizarea 
acestora şi atragerea în componenţa lor a unor elemente şi grupări autohtone; 

2. mediul internaţional, caracterizat printr-o dinamică în continuă creştere a infracţionalităţii în 
domeniul corupţiei, fără precedent atât în plan regional, cât şi la nivel global; 

3. creşterea interesului în unele medii de afaceri pentru obţinerea , prin mijloace ilegale şi 
corupere a personalului, a unor avantaje în funcţie de domeniul de activitate desfăşurată în ţara noastră; 

4. diversificarea formelor şi procedeelor utilizate pentru spălarea banilor, în care sunt implicate 
grupări care acţionează în spaţiul European şi extraeuropean ce au drept rezultat trecerea peste frontieră a 
valutei ori transferul prin bănci al sumelor rezultate din operaţiunile ilicite desfăşurate pe teritoriul 
României; 

5. amplificarea fenomenului migraţiei ilegale, a traficului de persoane, droguri, substanţe 
interzise etc. 

 
Prevenirea corupţiei 
 
Definirea noţiunii de prevenire este extrem de dificilă, motiv pentru care, în general, specialiştii 

evită să o facă, limitându-se la examinarea unor modele şi strategii de prevenire. Autorii români, 
preocupaţi de definirea noţiunii de prevenire, au subliniat necesitatea înlăturării factorilor care contribuie 
la săvârşirea de infracţiuni. Activitatea de prevenire se înfăţişează, în esenţă, ca o succesiune de acte 
susceptibilă să declanşeze un proces cauzal îndreptat spre anihilarea, paralizarea ori slăbirea factorilor 
contributivi posibili ai infracţiunii. 

Prevenirea fenomenului corupţiei, ca segment al fenomenului infracţional, presupune adoptarea 
unui complex de măsuri cu caracter social, cultural, economic, politic, administrativ şi juridic de natură să 
preîntâmpine apariţia sau să limiteze amploarea fenomenului corupţiei, prin identificarea şi neutralizarea 
factorilor de risc. 

În România, corupţia tinde să devină un fenomen extrem de difuz şi generalizat în majoritatea 
sectoarelor şi sferelor vieţii sociale, economice şi politice. Ea este alimentată şi agravată de manifestarea 
şi instalarea unei stări de crize instituţionalizate în majoritatea domeniilor, vizibilă în slăbirea 
mecanismelor de control social şi normativ, scăderea prestigiului şi autorităţii unor instituţii publice, 
toleranţa şi permisivitatea manifestate uneori de unele instituţii cu rol de prevenire şi sancţionare etc. 
Fenomenul corupţiei în societatea românească este sensibil influenţat de instalarea şi menţinerea stării de 
anomie, într-o serie de domenii ale vieţii sociale, ceea ce a determinat disfuncţionalităţi în activitatea, în 
principal, în scăderea eficienţei legii, justiţiei şi poliţiei. 

Corupţia reprezintă un fenomen antisocial deosebit de intens, grav şi periculos, întrucât 
favorizează interesele unor indivizi care deţin funcţii publice sau au atribuţii publice în societate, 
transformându-le în surse secundare de venituri şi, ceea ce este mai grav, afectând interesele majorităţii 
indivizilor. Corupţia înseamnă însuşirea, deturnarea şi folosirea resurselor publice în interes personal de 
către anumite persoane ce exercită roluri publice, dar şi obţinerea unor avantaje materiale şi morale prin 
îndeplinirea condiţionată a obligaţiilor unei funcţii publice. Dar, nu în ultimul rând, corupţia înseamnă 
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negociere. Înseamnă realizarea şi desfăşurarea unor tranzacţii şi afaceri între diverşi indivizi, prin 
eludarea şi încălcarea normelor de moralitate şi legalitate din societate. 

Corupţia măsoară şi evaluează starea de legalitate şi moralitate din societatea românească. 
Fenomenul corupţiei nu poate fi neutralizat şi analizat în afara criminalităţii privite global, deoarece actul 
în sine este conex, de regulă, cu alte infracţiuni, de exemplu, delapidare, gestiunea frauduloasă, 
înşelăciune, trafic de droguri, abuz în serviciu, furt. 

Este categoric faptul că atunci când corupţia subminează drepturile asupra proprietăţii, legea şi 
interesele în domeniul investiţiilor, dezvoltarea economică şi politică sunt blocate. Anticorupţia a devenit 
un bun public, promovată prin organizarea de măsuri menite să identifice căile şi modalităţile de 
sancţionare. În condiţiile în care se cunosc efectele corupţiei şi cine beneficiază de pe urma ei, s-a pus 
întrebarea dacă mai este cazul să se înceapă lupta anticorupţie. În lupta fataliştilor se invocă slabele 
succese în diminuarea fenomenului şi faptul că în Anglia a fost nevoie de un secol pentru combatere, fără 
garanţia că rezultatul este de durată. 

În cadrul strategiilor de luptă anticorupţie, prevenirea este considerată a fi elementul central, prin 
trăsăturile sale complexe, educative şi formative. Fără a se minimaliza importanţa laturii represive, 
prevenirea este în cele din urmă cea mai potrivită acţiune ce oferă rezultate sensibile pe termen lung. 
Necesitatea comunicării permanente, a aplicării regulilor eticii, ale moralei şi ale deontologiei 
profesionale reflectă întregul efort educativ ce se depune în cadrul campaniilor anticorupţie . 

Corupţia reprezintă simptomul unor cauze economice politice şi instituţionale fundamentale, 
motiv pentru care, pentru a putea combate cu eficacitate acest fenomen, trebuie atacate aceste cauze. Este 
indicat să se acţioneze, în principal, prin reforme asupra politicilor economice şi a instituţiilor, în vederea 
îmbunătăţirii aplicării legislaţiei anticorupţie şi aplicării ei cu consecvenţă. Reforma instituţiilor de stat 
vizează: restructurarea funcţiunilor publice, îmbunătăţirea bugetului, a gestiunii financiare şi a 
administraţiei fiscale, dar şi consolidarea sistemelor juridice şi a administraţiei fiscale, şi a sistemelor 
juridice şi judiciare. Aceste reforme ar trebui să modifice structurile şi procedurile statale, promovând 
concurenţa din sectoarele publice. Pentru a completa această listă, ar trebui adăugată şi aplicarea adecvată 
şi transparentă a legii, prin aducerea în faţa justiţiei a corupţilor dovediţi, lucru ce ar putea fi deosebit de 
util, fie şi prin impactul psihologic pe care l-ar putea crea. Evident că o importanţă deosebită o are şi 
existenţa unei prese libere, sens în care instituirea şi menţinerea legilor restrictive cu privire la 
demascarea politicienilor şi funcţionarilor ar trebui combătute, pentru a permite exprimarea liberă şi 
informarea cetăţenilor. 

Experienţa anticorupţie în România este relativ insuficientă pentru a aprecia tipul de model care 
s-a dovedit a fi cel mai eficient, rezultatele fiind şi mai bune şi mai slabe. În unele ţări, după lansarea unor 
ambiţioase campanii anticorupţie, reformele structurale au fost blocate de puternice interese de grup şi s-
au împotmolit în stadiul de declaraţii publice. 

În alte ţări, politicienii au folosit lupta împotriva corupţiei ca modalitate de a-şi regla conturile 
faţă de adversarii politici, iar în ţările aflate în tranziţie s-au adoptat măsuri de întărire a instituţiilor 
represive fără abordarea fenomenului în sine. 

Într-un studiu realizat de Banca Mondială intitulat „Anticorupţia în tranziţie”, se apreciază că: 
„unul dintre motivele dificultăţilor întâmpinate în combaterea corupţiei îl constituie preocuparea 
exagerată pentru măsuri tehnocratice”, constatându-se că: „abordările din fiecare ţară suferă de prea 
multă uniformizare şi pierd din vedere tocmai aspectele particulare cum ar fi puterea şi gradul de 
concentrare a intereselor de grup, forţa propriu-zisă a statului sau canalele de comunicare dintre stat şi 
societatea civilă”. 

Adoptarea unor strategii eficiente presupune un larg consens din partea societăţii, prin forţele 
sale politice cele mai active şi novatoare, ceea ce va conduce la crearea, adoptarea şi implementarea unor 
politici anticorupţie prin care se evită greşelile trecutului. 

Din nefericire, istoria campaniilor anticorupţie, de oriunde în lume, nu ne face mai optimişti. 
Necesitatea unei strategii poate părea evidentă, dar campaniile anticorupţie suferă adeseori tocmai de 
lipsa acesteia. Corupţia nu trebuie percepută ca o singură neregulă sau fapta unor ticăloşi. Secretul 
succesului reformei constă în schimbarea politicilor şi a sistemelor, nu în vânarea vinovaţilor, adăugarea 
de noi legi şi regulamente sau chemarea la reformă morală. Oriunde există un amestec de monopol şi 
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putere discreţionară a autorităţilor, dar fără nicio responsabilitate, vom găsi probabil şi corupţie. Atunci 
când funcţionarilor publici prost plătiţi nu li se oferă niciun fel de recompensă sau stimulente pentru 
performanţe excepţionale în serviciu şi când penalizările pentru cei corupţi sunt rar aplicate şi blânde, ne 
putem aştepta la o înflorire a corupţiei. Reformele de succes tratează acest gen de probleme ale 
sistemului. Pentru unii, însă, nu există niciun motiv pentru a vorbi de campanii împotriva corupţiei sau de 
o nouă strategie. Ei susţin că nu ar fi nevoie decât ca administraţia să facă ceea ce are de făcut. Ar fi mult 
mai profitabil dacă fiecare dintre angajaţi şi-ar îndeplini cu conştiinciozitate toate obligaţiile. Am fi cu 
toţii mai buni dacă ne-am putea aminti cele mai profunde precepte şi ne-am strădui să le respectăm. 

Cazul unei campanii împotriva corupţiei este asemănător, dacă am putea spune pur şi simplu „nu 
daţi şi nu luaţi mită”, şi am fi ascultaţi, s-ar termina cu mita. Dar nu e atât de simplu pentru că 
monitorizarea şi pedepsirea sunt costisitoare, astfel că nu este nici ieftin, nici uşor să-i depistezi pe cei ce 
nu te ascultă şi să-i pedepseşti. Trebuie să creezi un climat, o anumită structură a informaţiilor şi un set de 
măsuri stimulative pentru ca angajaţii din administraţie şi cetăţenii să se limiteze la un grad minim de 
corupţie de diferite tipuri. Pentru aceasta, avem nevoie să înţelegem ce generează diferitele tipuri de 
corupţie şi cum provoacă acestea daune sociale, precum şi care sunt beneficiile şi costurile diferitelor 
măsuri anticorupţie. Este nevoie apoi de un plan de punere în aplicare pentru a ajunge de unde suntem la 
situaţia în care sperăm să fim în viitor, ţinând cont de costurile implicate de acest proces. 

Ce este o strategie de combatere a corupţiei? Un prim răspuns ar fi acela că strategia vizează 
sistemele corupte, nu (doar) pe corupţi. Cu alte cuvinte, în loc să gândim corupţia ca pe fapta unui imoral 
care încalcă legea şi înşeală încrederea, ar trebui poate să gândim corupţia ca pe un sistem ce favorizează 
mai mult sau mai puţin anumite activităţi ilicite. 

Corupţia scade dacă există o separare a puterilor, echilibrare şi verificare încrucişată, 
transparentă, un bun sistem judiciar, roluri, atribuţii, reguli şi limite clar definite. Ea tinde să nu 
prolifereze acolo unde există o cultură democratică, concurenţă şi un bun sistem de control şi acolo unde 
indivizii au dreptul să se informeze şi dreptul de a aduce îmbunătăţiri. A avea o strategie a corupţiei 
înseamnă că nu trebuie să atacăm în acelaşi timp toate formele de corupţie. Trebuie să facem distincţie 
între diferitele tipuri de corupţie şi să recunoaştem că nu toate sunt dăunătoare. A avea o strategie 
înseamnă a căpăta o idee clară despre scopurile şi mijloacele pe termen scurt, mediu şi lung. Se poate 
întâmpla ca, pe termen scurt, creşterea interesului public să ducă la reducerea corupţiei în instituţia vizată, 
dar acest interes este greu de susţinut şi de instituţionalizat. Ca urmare, reforma urmează o cale ciclică, 
imediat după criză poate exista o îmbunătăţire a situaţiei. Dar, după un timp, corupţia îşi face din nou 
apariţia. 

În majoritatea ţărilor, după cum arată sociologul Amitai Etzioni, nu există lobby pentru 
combaterea corupţiei. Spre deosebire de situaţiile în care schimbarea politicii afectează un grup anume de 
interese, costul corupţiei este de obicei distribuit unui număr mare de persoane, de obicei contribuabili. 
Deoarece beneficiile prevenirii corupţiei sunt la fel de larg distribuite, logica acţiunii colective arată că va 
fi greu de mobilizat şi susţinut un grup de interese. 

Constituirea organizaţiei Transparency International este un semn încurajator că această 
concluzie logică s-ar putea să nu fie etern valabilă. Transparency International a fost creată la Berlin, în 
anul 1993 şi este în prezent reprezentată în 40 de ţări. Ea speră să realizeze în privinţa corupţiei ceea ce 
Amnesty International a realizat în privinţa drepturilor omului. După cum vom vedea, o preocupare 
strategică de bază în campaniile anticorupţie este cum să mobilizezi şi să faci să dureze participarea 
publicului în lupta împotriva corupţiei. Multe eforturi de stăvilire a corupţiei eşuează din cauză că adoptă 
o abordare exclusiv legalistă sau se bazează numai pe apelul la moralitate. Din fericire, există însă şi 
iniţiative de combatere a corupţiei încununate de succes, de pe urma cărora putem trage învăţăminte. 
Acestea ne învaţă că secretul succesului stă în a avea o strategie de prevenire a corupţiei. 

Reprezentând o preocupare a factorilor instituţionalizaţi şi neinstituţionalizaţi cu atribuţii de 
socializare şi control social, prevenirea şi tratamentul criminalităţii urmăresc, pe de o parte, eliminarea şi 
diminuarea cauzelor şi condiţiilor generatoare de delicvenţă, iar pe de altă parte resocializarea şi 
recuperarea morală şi socială a persoanelor cu comportamente aflate în conflict cu legea penală. Acestea 
se realizează printr-un ansamblu de măsuri judiciare şi extrajudiciare, menite să prevină şi să combată 
multiplicarea şi proliferarea actelor criminale în diferite medii sociale, prin realizarea protecţiei şi apărării 
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sociale a indivizilor, grupurilor şi instituţiilor faţă de diferite acte delicvente, restabilirea ordinii sociale şi 
normative perturbate prin delicte, repararea prejudiciilor, recompensarea victimelor şi sancţionarea şi 
pedepsirea criminalilor. Pentru acest motiv, prevenirea şi tratamentul crimei şi criminalităţii presupune 
atât elaborarea unor politici penale eficiente de combatere şi neutralizare a diferitelor delicte şi crime din 
societate, cât şi aplicarea unor programe şi soluţii sociale, economice şi culturale de sprijinire a indivizilor 
defavorizaţi social sau care să diminueze, pe cât posibil, diferenţele de inegalitate, status şi putere dintre 
indivizi şi grupuri sociale. 

Se consideră că noţiunea de prevenire are două conotaţii: una cu caracter sociologic şi 
criminologic, care se referă la ansamblul de activităţi desfăşurate în direcţia identificării, explicării şi 
diminuării cauzelor şi condiţiilor generale şi speciale, sociale şi individuale, obiective şi subiective care 
generează şi favorizează manifestări delicvente în societate, iar cea de a doua cu caracter juridico-penal, 
care se referă la efectul pe care legislaţia penală, prin incriminările, sancţiunile şi pedepsele prevăzute, îl 
exercită asupra conduitei şi comportamentului indivizilor din momentul adoptării şi aplicării legii penale. 
Sectorul privat joacă un rol important, dar adeseori ignorat în combaterea corupţiei. Pentru un tango este 
nevoie de doi: pentru fiecare funcţionar care a primit mită, există cineva din sectorul privat care i-a oferit-
o. Sectorul privat şi cetăţenii pot ajuta prin informaţii cu privire la abateri, prin diagnosticarea sistemelor 
corupte şi ineficiente şi prin contribuţia la controlul comportamentului propriilor reprezentanţi. 

Organizaţiile nonguvernamentale devin tot mai active în lupta împotriva corupţiei. Un exemplu 
este Transparency International, care a stabilit un cod de conduită clar (fără mită, cu licitaţii oneste etc.), 
asociaţie care continuă activitatea anterioară a camerei de Comerţ Internaţional şi a Naţiunilor Unite. Spre 
exemplu, în Ecuador, Transparency International şi guvernul au aplicat acest cod de conduită atât pentru 
funcţionarii guvernamentali, cât şi pentru firmele private care concurează pentru obţinerea contractelor 
publice. Firmele promit să nu ofere mită, iar funcţionarii promit să nu o solicite şi să nu o accepte. 
Interesul firmelor este ca nici alţii să nu ofere mită. Astfel, firmele care semnează adeziunea la acest cod 
de conduită se pot asocia în propriul interes pentru a se autoreglementa. 

Să presupunem că primăria cere ca toate firmele care negociază diferite licitaţii cu 
municipalitatea să semneze o adeziune la un cod de conduită. În acest caz dacă una dintre firme consideră 
că o alta a obţinut contractul dând mită, ea ar putea apela la celelalte semnatare ale codului de conduită şi 
la administraţia locală pentru a se face o anchetă. Astfel că adoptarea unui singur cod de conduită poate 
deveni o componentă valoroasă a campaniei anticorupţie. Ea poate fi şi mai utilă dacă există mecanisme 
pentru ca sectorul privat să creeze şi să impună reguli obligatorii. În sfârşit, cetăţenii pot contribui la 
combaterea corupţiei pe mai multe căi. Cel mai mare duşman al corupţiei este individul. El reprezintă o 
sursă inestimabilă de informaţii asupra locurilor unde se ascunde corupţia. Între mecanismele de colectare 
de informaţii se numără sondajele sistematice printre cetăţeni, focus-grupurile, liniile telefonice gratuite, 
telefonul telespectatorului, implicarea organizaţiilor profesioniste, programele educative etc. 

Interesul pentru problemele atitudinii se explică prin importanţa pe care o are cunoaşterea acestei 
dimensiuni a personalităţii în înţelegerea şi previziunea comportamentului. Atitudinile se manifestă ca 
sisteme selective, relativ permanente, formate prin experienţă. Ele reflectă în mare măsură contextul 
social în care s-au format. Deşi structuri relativ stabile şi generalizate, atitudinile pot fi restructurate fie 
prin acţiuni deliberate ale persoanei, când este conştientă de atitudinile sale şi necesitatea schimbării lor, 
fie prin acţiunile grupului social ori numai prin presiunea obiceiurilor şi a opiniei publice, fie prin 
schimbarea condiţiilor care le-au dat naştere. 

 
Forme de manifestare a corupţiei în serviciile publice comunitare 
 
Factorii care influenţează starea de securitate sunt cuprinşi în cauze economice, instituţionale, de 

ordin legal, politice, sociale şi morale. Costurile ridicate, degradarea economiei, salarizarea scăzută, 
plăţile cu întârziere ale funcţionarilor publici, bugetul de stat neviabil, politica de resurse umane 
defectuoasă, promovarea în posturi de răspundere a unor persoane incompetente etc., reprezintă cauze 
principale de corupţie. Acestea ţin şi de cultura unui individ, mentalitatea acestuia şi nu în ultimul rând de 
informarea corectă a unei societăţi în ansamblul ei.  

De asemenea, lacunele legislative, multitudinea actelor normative, lipsa de voinţă politică şi 
interesele de grup au condus la o slăbire a economiei româneşti în contextul global al crizei economiei 
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mondiale. Din nou, Transparency International a propus trei criterii pentru a diferenţia marea corupţie de 
mica corupţie, după cum interesează: 

 poziţia făptuitorului în ierarhia instituţiei respective; 
 valoarea obiectului faptei de corupţie; 
 efectul sau impactul faptei de corupţie. 

În România, efectele social-politice ale corupţiei se manifestă prin degradarea funcţională, 
politică şi morală a autorităţilor publice centrale şi locale, prin diminuarea competenţei politice 
transparente şi responsabile, şi creşterea tensiunilor sociale. Sistemul decizional este afectat grav de 
comportamentul incompetent al unor persoane cu funcţii de răspundere, care subminează interesele unei 
societăţi prin necunoaşterea interesului naţional, ori de încălcarea cu bună ştiinţă a unor norme etice şi 
morale. 

Diversificarea formelor de corupere a unor funcţionari este în pas cu evoluţia tehnologică, cu 
dezvoltarea unei societăţi, dar şi cu nevoia individului de a-şi satisface o nevoie imediată, dincolo de 
barierele unei gândiri raţionale. Individul priveşte corupţia ca pe un mijloc de autoapărare împotriva 
piedicilor şi hăţişurilor de tip birocratic, un mijloc de evadare. La nivel instituţional, au fost identificaţi 
factorii strategici, structurali, culturali şi comportamentali, de blocaj, în implementarea strategiilor 
sectoriale. Din punct de vedere administrativ, pentru descoperirea faptelor infracţionale, poliţia desfăşoară 
acte cu caracter executiv pentru menţinerea ordinii publice, culegerea de informaţii, activităţi de 
constatare şi descoperire a încălcărilor de lege, în timp ce procurorul conduce şi controlează activitatea de 
cercetare penală a poliţiei. În cazul infracţiunilor de corupţie precum luarea de mită, darea de mită, 
primirea de foloase necuvenite şi traficul influenţă, legiuitorul a stabilit pedepse cu închisoarea de la 5-12 
ani, dar şi posibilitatea agravării acestora în cazul săvârşirii lor de persoane cu atribuţii în sancţionarea 
lor.  

 
Modalităţi de „profilaxie” a corupţiei din perspectiva serviciilor publice comunitare 
 
În planul cooperării şi colaborării interinstituţionale 
Cooperarea interinstituţională în domeniul combaterii fenomenului corupţiei îmbracă diferite 

forme, cum ar fi cel al convenţiilor între state şi obligativitatea acestora de a-şi armoniza cadrul legislativ, 
colaborarea internaţională prin schimburi de experienţă, dar şi realizarea unui schimb eficient şi suficient, 
de date şi informaţii în timp operativ. Astfel, Uniunea Europeană a sprijinit România în eforturile de 
construcţie instituţională şi investiţii, alocând numai în perioada 1998-2006, peste 216 milioane de euro, 
în proiecte de twinning, asistenţă tehnică, investiţii în echipamente şi lucrări. 

Principiile generale şi măsurile care se aplică pentru cooperarea internaţională, vizează 
cooperarea conform instrumentelor internaţionale, acordarea asistenţei la cererea autorităţilor, 
reglementările în materia extrădării şi purtarea corespondenţei. Modalităţile concrete de lucru, stabilesc 
proceduri de lucru specifice în ce priveşte obţinerea de probe din străinătate, competenţa, recunoaşterea şi 
executarea deciziilor primite din străinătate. 

În plan intern, reducerea fenomenului corupţiei îmbracă noi valenţe, prin implicarea întregii 
societăţi în combaterea corupţiei şi implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie, sub autoritatea 
primului ministru şi în coordonarea ministrului justiţiei. 

Cooperarea inter-ministerială a vizat, la momentul respectiv, încheierea unui protocol între 
Ministerul Integrării Europene şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu aplicabilitate la nivel central 
şi local, prin promovarea unei campanii de informare a funcţionarilor publici asupra pericolelor 
profesionale asociate fenomenului şpagă şi oferirea de soluţii alternative. De asemenea, iniţierea 
funcţionarilor publici într-un proces de reconstrucţie organizaţională, de schimbare de atitudine a 
funcţionarului public european precum şi a publicului larg, contribuie la o informare corectă a acestora 
asupra fenomenului de corupţie. 

Organizaţiile interguvernamentale facilitează organizarea periodică de întruniri comune ale 
organelor în drept, care au drept scop purtarea unor dezbateri şi găsirea de soluţii pentru reducerea 
fenomenului corupţiei. În acest sens, apreciem crearea unor instituţii noi, cum ar fi Comitetul strategic de 
evaluare a activităţii DGA, care are un rol important în a prezenta recomandări şi a formula direcţii de 
acţiune pentru dezvoltarea DGA. 
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Rolul mass-media, este important deoarece sensibilizează opinia publică faţă de fenomenul 
corupţiei şi activitatea autorităţilor în domeniul prevenirii, orientând sensul de desfăşurare a unor tipuri de 
măsuri. 

Educaţia civică în rândul tineretului a vizat derularea unor programe specifice în centrele de 
învăţământ, cu scopul de a încuraja activităţile de combatere prin prezentarea pagubelor morale, sociale şi 
financiare cauzate de fenomenul corupţiei.  

 
În planul eficientizării activităţilor instituţiilor publice 
 
Eficientizarea sistemului instituţional presupune optimizarea structurilor autorităţilor publice 

prin stabilirea necesarului de ministere, departamente şi alte organe, a competenţelor acestora şi încadrării 
personalului pe criterii de profesionalism. Asigurarea transparenţei decizionale şi a responsabilităţii, 
revine managerilor în activitatea de fiecare zi, şi presupune cunoaşterea legislaţiei aplicabile.  

 
În loc de concluzii... 
 
Ne întrebăm adesea dacă există cu adevărat corupţie în România sau doar se face mare caz de 

această problemă. Pe de altă parte, nu trebuie uitată zicala românească: „Nu iese fum fără să existe un pic 
de foc“. Un număr de cazuri intens mediatizate (cazul rafinăriei Rafo, cazul Petromidia etc.) dau impresia 
unei oarecare intensificări în activitatea anticorupţie. De asemenea, de actualitate este şi procesul de 
reformă în justiţie, cu toate dezbaterile şi controversele pe care le generează, care ar putea contribui la o 
mai mare eficienţă în lupta împotriva corupţiei. Dar rezultatele tuturor acestor eforturi vor putea fi văzute 
şi evaluate abia peste o perioadă considerabilă de timp. În orice caz, de aceste rezultate vor depinde în 
mare măsură şi celelalte domenii în care România s-a angajat, faţă de partenerii europeni, dar şi faţă de 
proprii cetăţeni, să facă progrese semnificative2.  

În toate documentele menţionate aici, şi pe lângă diferenţele şi nuanţările sesizabile, corupţia este 
prezentată ca un punct negativ major, ca o „boală” a societăţii româneşti de tranziţie. Pe lângă aceasta, 
corupţia subminează eficienţa şi legitimitatea instituţiilor statului şi limitează dezvoltarea economică a 
României. În plus, percepţia corupţiei la nivel înalt contribuie la decăderea nivelului, şi aşa scăzut, de 
încredere a cetăţenilor faţă de instituţiile statului. În mod unanim se recunoaşte că lupta împotriva 
corupţiei trebuie să constituie unul dintre principalele puncte pe agenda publică a României, în vederea 
unei alinieri la o normalitate din punct de vedere politic, social şi economic , precum şi la armonizarea 
efectivă a societăţii româneşti cu practicile europene.  
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În societatea contemporană denumită ,,societatea celui de-al Treilea Val, în care se derulează 

extrem de rapid revoluţia contemporană şi globalizarea, generatoare de avuţie în mişcare, prosum”3, dar 
şi de efecte adverse, pe lângă gama diversificată de adunări publice specifice, se extind treptat mişcările 
pro/antiglobalizare, organizate şi desfăşurate de membrii unor organizaţii neguvernamentale interne sau 
internaţionale, structuri societale şi cetăţeni, participanţii la aceste noi tipuri de adunări, manifestându-şi 
adeziunea sau protestând prin forme specifice (pichetări, marşuri, mitinguri etc.) sau în anumite situaţii, 
prin acţiuni de tulburare a ordinii publice. 

Imaginea de ansamblu a economiei mondiale actuale este caracterizată de ,,extinderea 
economiilor statelor cu rulaj rapid, în care pieţele sunt inundate de produse noi, care adesea sunt legate 
între ele, în moduri nebănuite. Pe măsură ce vitezele schimbării continuă să crească odată cu pieţele 
monedelor şi acţiunilor, înregistrându-se uneori viteze fulgerătoare, viaţa pe piaţă a produselor şi a celor 
dependente de acestea continuă să se scurteze.”4  

Mişcările proglobalizare sunt adunări publice cu participarea unui număr mare de persoane care 
se desfăşoară în diverse state ale lumii, participanţii la aceste adunări militând pentru: crearea unor zone 
de liber schimb şi favorizarea capitalului străin (ASEAN – mişcare formată din membrii a 10 ţări din Sud-
Estul Asiei); promovarea progresului economic şi social în ţările din Asia şi zona Pacificului (Asian 
Development Bank) sau finanţarea tranziţiei economice în ţările din centrul şi estul Europei şi cele din 
fostele state sovietice (European Bank of Reconstruction en Development). 

Disfuncţiile, care apar în anumite sfere ale vieţii sociale, fac ca adepţii mişcărilor proglobalizare 
să manifeste activ prin adunări publice (pichetări, marşuri, mitinguri de protest etc.) şi pentru: protecţia 
mediului înconjurător (mişcarea Global Environment Facility); reglementarea fluxurilor financiare 
internaţionale, coordonarea mondială a reţelelor şi serviciilor de telecomunicaţii (ITU); dezvoltare 
economică în America Latină şi Caraibe (Inter-American Development Bank); rezolvarea disputelor între 
naţiuni (Internaţional Court of justice); finanţarea proiectelor de dezvoltare agricolă în ţările în curs de 
dezvoltare (International Fund for Agricultural Development); accederea la Piaţa Comună a Sudului 
(MERCOSUR – mişcare formată din persoane din Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay); 
favorizarea investiţiilor şi schimburilor comerciale între SUA, Canada şi Mexic (NAFTA); promovarea 
unităţii şi solidarităţii statelor africane (OAU) etc. 

La polul opus, în diverse ţări ale lumii, pe fondul extinderii la nivel global a efectelor crizei 
economico-financiare internaţionale actuale, a extinderii efectelor nefaste ale încălzirii globale, degradării 
mediului înconjurător, tendinţei unui grup de state de a conduce economia şi finanţele la nivel mondial, 
adâncirii decalajelor dintre ţările bogate şi cele sărace etc. continuă să se desfăşoare din ce în ce mai 
activ, mişcările antiglobalizare, cu tendinţe de extindere a acestora şi în ţările din Europa, caracterizate 

                                                 
3 Alvin Toffler, Heidi Tofller, Avuţia în mişcare, Editura Antet, 2006, pag. 140-142. 
4 Ibidem, pag. 242. 
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prin participanţi din diferite ţări, elemente de cauzalitate şi particularităţi specifice de organizare şi 
desfăşurare a acestora. 

În cadrul mişcărilor antiglobalizare, în afară de cetăţenii autohtoni şi cei din diferite ţări care se 
pot afla în tranzit sau în scop turistic la locul de desfăşurare a manifestaţiilor de acest gen, sunt implicate 
şi persoane din cadrul unor organizaţii neguvernamentale interne sau internaţionale, membrii unor 
sindicate sau alte categorii sociale. Aceste mişcări militează pentru desfiinţarea paradisurilor fiscale, 
stoparea efectelor încălzirii globale, protecţia oceanelor şi a mamiferelor din cadrul acestora, 
neproliferarea armelor de distrugere în masă, stoparea decalajelor dintre statele bogate şi cele sărace, 
interzicerea transportului, deversării sau depozitării deşeurilor toxice sau radioactive pe teritoriul sau în 
apele teritoriale ale unor state, interdicţia de a vizita anumite obiective de anumite personalităţi sau lideri 
controversaţi, protecţia drepturilor fundamentale ale omului, protecţia mediului etc.  

Membrii mişcărilor antiglobalizare, sunt organizaţi în reţele, acestea fiind, în prezent, întâlnite la 
nivel: ,,mondial (Forumul Social Mondial; ATTAC etc.); regional (Aliance sociale continentale-
Ameruques). De asemenea, aceste mişcări sunt organizate şi în sindicate, organizaţii ale consumatorilor 
sau aparţinând altor categorii sociale (ex: AFL-CIO; Central Unica Trabaldores-CUT şi Brasil; Public 
Citizens-SUA); institute (Center for Economic and Policy Research; Institute for Policy Studies etc.); 
organizaţii care luptă: împotriva mondializării (ATTAC; Global Exchange-SUA; CEE Bankwatch 
Network); pentru obţinerea unor drepturi (Marşul mondial al femeilor, Confederaţia ţăranilor din 
Franţa); pentru respectarea drepturilor omului (Amnesty Internaţional, Human Right Watch); pentru 
protecţia mediului (GREENPEACE; Les Amis de la Terre; Sierra Club); pentru eliminarea sărăciei 
(Christian Aid, Halifax Iniţiative, Oxfam), fiind susţinute şi de trusturi media (AfterNet; Independent 
Media Centre) etc. 

Oricum am aprecia mişcarea antiglobalizare, este evident că luptele sociale şi politice ale 
imigranţilor, muncitorilor, protestatarilor antirăzboi etc., acţionează astăzi în zone de nediferenţiere. 
Globalizarea este definită ca reprezentând ,,circulaţia liberă a informaţiei, bunurilor şi capitalului, dincolo 
de graniţele naţionale. Acest proces, condus de instituţii cu anvergură globală precum Banca Mondială, 
OMC şi FMI, căruia i se acordă legitimitate politică de către principalele naţiuni industrializate, în opinia 
unor analişti contemporani, tinde să creeze un stat capitalist supranaţional care nu ocupă un teritoriu 
anume, susceptibil a se sustrage oricărui control. 

Acest stat capitalist supranaţional se instalează, într-o anumită măsură, în zonele extrateritoriale 
din punct de vedere politic, unde operează din afară asupra societăţii, ferindu-se însă să intre în raza de 
acţiune a acelei societăţi. Procesul de denaţionalizare a economiei mondiale, accelerat de exodul global al 
capitalului, produce în interiorul societăţii, un efect suprematist de transpunere a economiei în biopolitică, 
care e din ce în ce mai mult supusă puterilor populismului.”5  

O mare parte din dezbaterile care ocupă o poziţie centrală în societăţile occidentale din ultimii 
ani, precum: criza muncii, politicile de imigraţie, legitimitatea războaielor din Irak şi Afganistan, islamul, 
problemele de hegemonie culturală dinaintea unui concept de multiculturalism care a fost declarat un eşec 
şi aşa mai departe, semnalează procesul unei încărcături emoţionale care devine dominantă în praxisul 
politic, economic, financiar şi social din era globalizării. 

Mişcările pro/antiglobalizare sunt caracteristice prin numărul mare al membrilor organizaţiilor 
care le organizează şi desfăşoară, prin natura mesajelor care reprezintă, interesele cetăţenilor comunitari 
(din mai multe ţări ale lumii) depăşind limitele, teritoriilor naţionale ale statelor, impunându-se a se 
monitoriza atent şi permanent de către forţele de ordine publică adepţii acestor mişcări, îndeosebi a celor 
care migrează, în număr mare special pentru a participa la aceste manifestări de protest pe teritoriul 
altui(or) stat(e).  

Cele mai dificil de gestionat mişcări antiglobalizare actuale, de către personalul specializat din 
cadrul forţelor de ordine publică din România, şi a celor similare acestora din statele Uniunii Europene 
sau din lume, sunt cele declanşate de membrii unor organizaţii radicale precum: AARRG!; Armee 
zapatiste de liberation nationale; Direct Action Network; Globalise Resistence; Ya Basta!,6 care se pot 
extinde la nivel regional sau global şi îndeosebi, cele declanşate de membrii unor organizaţii care propagă 

                                                 
5 Internet – Zone de nondiferenţiere. Lumea în „starea de excepţie“. Despre relaţiile dintre „populism“, „sfera 

publică“ şi „terorism”/02.02.2009. 
6 Gheorghe Toma, Emil Hedeşiu, Contracararea crimei organizate transfrontaliere, Editura Universităţii Naţionale 

de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2005, p. 276-280. 
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declanşarea unor acţiuni teroriste, anarhiste, ultranaţionaliste, rasiste sau interzise de lege, care prin 
acţiuni organizate sau declanşate spontan, prin infiltrarea în rândul participanţilor paşnici la mişcările 
pro/antiglobalizare, pot declanşa acţiuni de tulburare gravă a ordinii publice, incendieri sau distrugeri de 
bunuri, urmate de confruntări cu forţele de ordine.  

Cercetătorii din domeniul globalizării, reliefează una dintre cele mai importante evoluţii a 
mişcărilor antiglobalizare, care s-a desfăşurat în anul 2002, la Forumul Social anti-globalizare de la 
Porto Alegre (Brazilia), când au fost emise propuneri referitoare la stoparea mişcării libere a capitalului 
prin Taxa Tobin (taxă propusă în anul 1972 de economistul american Tobin James, pentru prevenirea 
crizelor de schimb şi desfiinţarea paradisurilor fiscale), în cadrul unei mişcări antiglobalizare nonliberale.  

Anumite persoane din societatea contemporană adepte ale mişcării anarhiste, percepută ca fiind 
o mişcarea radicală, sunt deseori persoane izolate cu probleme psihice sau de comportament. Este evident 
faptul că, în prezent, ,,se dezvoltă, pe principii anarhiste, o întreagă reţea care a depăşit, prin intermediul 
Internetului, graniţele statelor şi limitele ierarhiilor, din cadrul căreia fac parte persoane din toate 
regiunile globului, capabili de organizare şi acţiuni comune, precum cei care au acţionat la Porto Alegre”7 
asemenea mişcări anarhiste putându-se declanşa în viitor şi în oraşe din România, cu participarea unor 
grupuri de persoane din ţări europene, pe durata desfăşurării unor forumuri, summit-uri internaţionale etc.  

Prin propunerea înaintată de Tobin James s-a dorit un alt fel de globalizare, care să se realizeze 
prin, crearea unui sistem financiar mondial, în care puterea să aparţină cetăţenilor, iar normele 
internaţionale să fie definite de alte organizaţii, cum ar fi: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie 
(OIM) şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), profilate pe respectarea şi promovarea drepturilor 
fundamentale ale omului, această propunere fiind respinsă de reprezentanţii marilor puteri ale lumii 
participante. 

Una dintre cele mai controversate şi criticate instituţii din punct de vedere al mişcării 
antiglobalizare este OMS/WTO, această organizaţie fiind considerată a apăra trusturile multinaţionale. În 
prezent se înregistrează solicitări de reorganizare a acestei organizaţii, pentru a se putea proteja diverse 
domenii vitale, unul din acestea fiind agricultura. În acest sens, o personalitate a lumii economice8 a 
criticat politica financiară a Fondului Monetar Internaţional (FMI), reliefând faptul că ,,gestionarea 
cauzelor economice în ţările în curs de dezvoltare a fost dezastruoasă, întrucât FMI oferea soluţii tip, 
neadaptate condiţiilor specifice dintr-o anumită ţară.”9 

Dintre reuniunile deosebit de importante organizate şi desfăşurate la nivel mondial, generatoare 
de ample manifestaţii ale adepţilor mişcărilor antiglobalizare, cea mai frecventă la care participă membrii 
acestor organizaţii sunt reuniunile internaţionale ale G-8. 

Aşa cum reliefează un reprezentant al mass-media din Elveţia ,,în anul 2003, peste 400 de 
militanţi antiglobalizare din Franţa, Germania şi Italia au sosit în grupuri mici şi s-au instalat cu corturile 
în campusurile special amenajate în apropiere de Evian (Elveţia), în aşteptarea summit-ului G-8. Acolo 
unde au fost cazate aceste persoane, sunt două ,,sate” sau ,,cartiere” vecine, respectiv satul intergalactic 
(VIG) şi cel anarhist (VAAAG), care funcţionează după modelul democraţiei directe, locuitorii celor două 
cartiere reunindu-se în fiecare dimineaţă, stabilindu-şi sarcinile, prin rotaţie. 

La acest summit, antiglobaliştii au declarat că se opun manierei în care sunt folosite resursele de 
către ţările din G-8 şi propun o experienţă alternativă de a trăi şi de a comunica. Un studiu asupra 
evoluţiei mişcării de contestare a ordinii economice mondiale arată că militanţii sunt mai degrabă 
alterglobalişti decât antiglobalişti. Termenul de alterglobalizare sugerează că se caută alte moduri sau 
posibilităţi de acţiune, paradoxal aşa-numitele mişcări antiglobalizare fiind extrem de favorabile 
globalizării politice, mişcările transnaţionale constând tocmai în aspiraţia la o nouă formă de democraţie 
pe plan internaţional.”10 

                                                 
7 Ibidem, p. 148. 
8 Stiglitz Joseph este laureat al premiului Nobel pentru economie în anul 2001, economist şef al Băncii Mondiale în 

perioada 1977-2000 (Gheorghe Toma, Emil Hedeşiu – extras din Contracararea crimei organizate transfrontaliere, Editura 
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2005, p. 148). 

9 Gheorghe Toma, Emil Hedeşiu, Contracararea crimei organizate transfrontaliere, Editura Universităţii Naţionale 
de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2005, p. 149. 

10 Extras din articolul jurnalistului elveţian Blaise Lem – publicat în ziarul Curierul Naţional/03.05.2003. 
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Referitor la formele de organizare specifice ale mişcărilor pro/antiglobalizare, înainte de 
declanşarea acestora, membrii acestor mişcări organizează adunări publice în spaţii private stabilind 
strategia de urmat, se organizează în forumuri, iar ulterior, declanşează adunări publice, de regulă 
spontane, desfăşurate în pieţe, locuri publice, în apropierea zonelor protejate sau în zonele afectate de 
efectele negative ale poluării, în imediata apropiere a unor obiective importante etc. 

Un cercetător contemporan11 reliefa, în anul 2004 faptul că, ,,popoarele din Sudul Lumii sunt 
suspicioase şi cred că procesul de globalizare poate fi o camuflare pentru o dominare a Nordului asupra 
Sudului, din punct de vedere economic, politic şi cultural, Sudul neputând să facă faţă acestei concurenţe. 
În opinia acestui cercetător, avantajele globalizării sunt: creşterea clasei de mijloc datorită comerţului 
mondial; răspândirea rapidă a cunoştinţelor datorită revoluţiei tehnologice şi dezvoltării comunicaţiilor; 
evoluţia pozitivă faţă de respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi a celor referitoare la 
emanciparea femeii.  

Cu toate aceste avantaje, aspectele negative sunt mai numeroase, acestea fiind: degradarea 
mediului; haosul creat de noile diferenţe economice; mărirea decalajului dintre bogaţi şi săraci; creşterea 
consumului ca mod de a fi; schimbarea educaţiei tradiţionale şi alunecarea culturii ţărilor în curs de 
dezvoltare, spre cultura tip West”12. 

În opinia specialiştilor din domeniul globalizării, ,,unele mişcări antiglobalizare au o atitudine 
profund critică referitoare la globalizare, pe care o consideră vinovată de inegalităţile dintre ţările situate 
în Nordul planetei şi cele din Sud, de creşterea şomajului, exploatarea de către ţările dezvoltate a 
resurselor materiale şi umane ale ţărilor dezvoltate, dimensionarea veniturilor locurilor de muncă, 
îmbogăţirea unor persoane din speculaţiile pieţei de capital, adâncirea decalajului între bogaţi şi săraci,”13 
în multe ţări ale lumii, unele dintre aceste aspecte înregistrându-se şi în România. 

Unul dintre iniţiatorii şi ,,simbolul mişcării antiglobalizare este Manu Chao (nume adevărat Jose-
Manuel Thomas Arthur Chao sau Oscar Tramor), născut în 1961, la Paris din părinţi de origine bască şi 
galiţiană care au părăsit Spania pentru a scăpa de dictatura lui Franco. Amestecul de culturi s-a resimţit 
mai târziu, în piesele muzicale pe care Chao le-a cântat pe scena muzicii alternative, în opinia acestuia, 
Europa fiind cea a imigranţilor şi a exilaţilor, un continent multicolor, în care persoanele autohtone 
convieţuiesc împreună cu cei de origine africană sau arabă.  

La începutul anilor ’90, Manu Chao avea deja o mulţime de admiratori de stânga, mişcarea 
antiglobalizare condusă de el atrăgând mulţi tinerii europeni. După anul 1990, Manu Chao s-a implicat 
activ în evoluţia mişcării antiglobalizare fondând asociaţie ATTAC, care militează pentru impozitarea 
mărită a tranzacţiilor financiare în folosul persoanelor sărace. Astfel, antiglobalizarea a devenit, o afacere 
globală, iar Manu Chao a ajuns, cu sau fără voia acestuia, un simbol comercial câştigând de partea sa o 
mulţime de fani.”14  

Cele mai importante schimbări în lume, specifice procesului de globalizare, identificate de 
analiştii în domeniul globalizării, pentru care se preconizează o accelerare în viitor, sunt: ,,încorporarea 
unor măsuri pentru fluxurile comerciale şi cele financiare; mişcările/migaţia persoanelor peste graniţe, 
traficul internaţional telefonic, utilizarea Internet-ului în orice domeniu; participarea la tratate 
internaţionale şi la operaţiuni de menţinere a păcii,15” unele din aceste transformări fiind urmate de 
adunări publice sau mişcări pro/antiglobalizare. 

În multe ţări europene şi din întreaga lume, fenomenul migraţiei generează o presiune 
suplimentară la adresa stabilităţii interne şi regionale, prin dimensiunea acestuia şi prin fenomenele 
asociate, precum dificultăţile de integrare, şomaj, delicvenţă juvenilă iar criminalitatea organizată, 
devenită în opinia unor specialişti ,,un business în oraşe precum Chicago şi New York din SUA, a pus 
accentul pe racolarea adepţilor din rândul membrilor unor alte categorii sociale (persoane sărace, şomeri, 
imigranţi etc.) mărindu-şi adepţii, iar ulterior atenţia şi-a transferat-o asupra sistemului judiciar (law 
enforcement), extinzându-se treptat la nivel transfrontalier.”16  

                                                 
11Internet: http://www.aljazeerah.info/Opinion.htm/05.06.2004 (traducere din prezentarea cercetătorului dr. Kamal 

Hassan, rector of internaţional Islamic University Malaysia, during his lecture, Muslim World and Challenges of 
Globalization”, at the institute of Policy Studies, Islamabad, 2004.  

12Gheorghe Toma, Emil Hedeşiu, Contracararea crimei organizate transfrontaliere, Editura Universitatea Naţională 
de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2005, pag. 149. 

13Zygmunt Bauman Globalizarea şi efectele ei sociale, Editura Antet, Bucureşti, 2001. 
14 Extras din articol – Ziarul Evenimentul Zilei / 2 octombrie 2005. 
15 Gheorghe Toma, Emil Hedeşiu, Contracararea crimei organizate transfrontaliere, Editura Universitatea 

Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti 2005, pag. 151S. 
16 Ionel Nicu Sava, Studii de securitate, Editura Centrul Român de Studii Regionale, Bucureşti, 2005, pag. 270-271. 
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În acelaşi timp cu extinderea terorismului la nivel global şi a criminalităţii organizate 
transfrontaliere, considerate ca fiind ameninţările cele mai grave ale societăţii contemporane, ,,anumite 
grupări/organizaţii ultranaţionaliste, rasiste, imigranţi, membrii unor grupări anarhiste sau găşti de cartier, 
pot afecta climatul de ordine publică din ţările Europene, dintre aceste ameninţări reliefând următoarele:  

– numărul mare de imigranţi care sosesc în ţările Uniunii Europene, ca urmare a deteriorării 
bruşte a situaţiei din ţările de origine (ex: refugiaţii croaţi din Austria şi Germania - 1993; migraţia 
albanezilor în zonele de coastă din Italia-1997 etc.); 

– grupuri minoritare alienate, recrutate de obicei din rândul imigranţilor marginalizaţi în 
interiorul ţărilor UE (fără locuri de muncă, locuinţe, acces la educaţie şi sănătate) care pot participa la 
diverse adunări publice sau mişcări antiglobalizare, manifestând comportamente violente; 

– grupuri interne sau din spaţiul comunitar european care pot organiza contramanifestaţii, 
reacţionând cu violenţă la ideile politice ale partidelor politice extremiste sau la ideologia transmisă de 
lideri ultranaţionalişti sau membrii unor grupări neonaziste, mişcări fasciste de stânga, mişcări politice pe 
bază etnică etc.); 

– grupuri etnice care se pot angaja în acţiuni de tulburare gravă a ordinii publice, la iniţiativa 
statului de origine (ex: minoritatea libiană din Franţa, minoritatea islamică algeriană etc.); 

– minorităţi anarhiste care la unele adunări publice sau mişcări antiglobalizare pot tulbura grav 
ordinea publică, generând violenţe (grupările/organizaţiile anarhiste antiglobalizare)” 17; 

– membrii unor organizaţii antiglobalizare, care participă la aceste manifestări în spaţii publice 
sau private, pe teritoriul naţional sau migrează în anumite state din spaţiul european în acest scop, 
manifestaţii urmate de confruntări cu forţele de ordine, 

– membrii unor organizaţii sau găşti de cartier interzise de lege, care se pot infiltra în cadrul 
mişcărilor anti/proglobalizare sau în rândul participanţilor la adunările publice paşnice, declanşând 
acţiuni violente urmate de confruntări cu participanţii la adunare şi cu forţele de ordine (ex: gruparea 
Mara Salvatrusha din SUA, care s-a extins rapid în alte state, devenind extrem de periculoasă prin actele 
de violenţă în rândul tinerilor şi asasinatele executate, fiind în supraveghere de către FBI). 

Accelerarea procesului de urbanizare şi apariţia efectelor negative ale acestuia precum: zonele de 
segregaţie şi cartierele de imigranţi, în care convieţuiesc persoane marginalizate social, extinderea 
găştilor de cartier şi a persoanelor cu comportament huliganic la competiţii sportive, unele dintre aceste 
zone având un potenţial infracţional şi criminogen ridicat, a generat şi continuă să determine în viitor 
adaptabilitatea permanentă şi modernizarea conţinutului, fizionomiei, formelor de acţiune şi procedurilor 
adoptate de structurile specializate de jandarmi şi poliţie, în cooperare cu personalul celorlalte instituţii 
legale ale statului şi cele europene/internaţionale, pentru prevenirea şi combaterea faptelor infracţionale, 
contravenţionale şi a violenţei pe plan intern şi în misiuni internaţionale de menţinere a păcii.  

În opinia specialiştilor din domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale ,,în actualele condiţii, 
când s-au operaţionalizat forţele Jandarmeriei Române pentru operaţii multinaţionale de gestionare a 
conflictelor şi de menţinere a păcii, abordarea acestei problematici impune cu necesitate identificarea 
caracteristicilor şi cerinţelor aplicării acţiunilor umanitare, identificarea din timp şi monitorizarea 
conflictelor de maximă medie/mică intensitate în zonele urbane.”18 

În acelaşi timp, consider că este foarte importantă, în cadrul cooperării europene şi 
internaţionale, monitorizarea de către forţele de ordine publică a grupurilor de cetăţeni care migrează în 
număr mare din alte ţări, pe teritoriul ţărilor din spaţiul european (inclusiv în România), în scopul 
gestionării mulţimilor participante la mişcările pro/antiglobalizare şi la celelalte tipuri de adunări publice 
care se pot desfăşura, un rol determinant revenind acestor instituţii, dar şi persoanelor din cadrul 
structurilor societale, care trebuie să acţioneze împreună pentru prevenirea şi combaterea faptelor 
antisociale.  

Societatea civilă contemporană cuprinde toate elementele ordinii economice, sociale, culturale, 
democratice şi spirituale, care pe lângă faptul că sunt independente de stat, reprezintă o opoziţie 
constructivă şi adecvată faţă de acesta. Din structura societăţii civile fac parte: mass-media, structurile 
apolitice, neguvernamentale şi nonprofit, precum şi activităţile asociaţiilor, societăţilor, mişcărilor, 
alianţelor, forumurilor, fundaţiilor (culturale, ştiinţifice, religioase, în domeniul drepturilor omului, 
pacifiste, ecologiste, democratice, civice etc.), sindicatele independente, agenţi economici particulari. 

                                                 
17 Ionel Nicu Sava, Studii de securitate, Editura Centrul Român de Studii Regionale, Bucureşti 2005, p. 272. 
18 Costică Silion, Ţuţu Pişleag, Intervenţia-componentă de artă strategică, Editura Fundaţia Revista Jandarmeriei, 

2007, p. 110. 



 
 

- 175 -

Totodată ,,societatea civilă din rândul căreia fac parte şi structurile societale, reprezintă sfera 
vieţii sociale în care sunt incluse toate formele de asociere spontană şi conştientă a oamenilor, care nu au 
niciun fel de dependenţă de stat şi de puterea politică.”19 

Sistemele de valori post-economice caracteristice societăţii superindustriale generează noi 
standarde de performanţă pentru economia în ansamblul ei, pentru corporaţiile actuale şi angajaţii 
acestora. Noile valori post-economice sunt evidente şi observăm cum se manifestă din ce în ce mai 
pregnant o insistenţă crescândă a opiniei publice, care solicită instituţiilor statului şi corporaţiilor să se 
ocupe nu numai de implicarea socială şi performanţa economică, dar îndeosebi să realizeze măsuri 
cantitative şi calitative pentru performanţa socială, în beneficiul cetăţeanului.  

Edificatoare în acest sens sunt mişcarea pentru protecţia consumatorilor sau solicitările 
mişcărilor etnice şi culturale de a fi reprezentate în consiliile de administraţie ale corporaţiilor, care 
avansează ideea potrivit căreia corporaţiile nu mai trebuie să urmărească un singur ţel economic, ci 
trebuie să devină organizaţii „multi-obiectivale” care să se integreze într-un mediu social şi fizico-
ecologic. 

În prezent, observăm cum se manifestă din ce în ce mai activ organizaţiile lumii asociative, care 
exprimă preocupările cetăţenilor simpli din întreaga lume. Organizaţiile neguvernamentale independente 
reprezintă un element vital al libertăţilor de manifestare. Ele reflectă libertatea de expresie şi asociere care 
este un principiu fundamental în scop lucrativ, intervenind pe plan local, regional, naţional sau 
internaţional, membrii acestor organizaţii internaţionale putând organiza şi în România, mişcări pro/anti-
globalizare, în domenii fundamentale ale vieţii sociale, precum: protecţia mediului înconjurător, protecţia 
juridică a drepturilor omului, combaterea sărăciei, educaţia, cultura, acţiunea socială, munca, ajutorul 
umanitar etc., la care să participe şi cetăţeni din diverse ţări ale Uniunii Europene sau din lume, care 
migrează, în mod expres, pentru a participa la aceste mişcări, se află în tranzit sau în scop turistic în ţara 
noastră. 

Organizaţiile neguvernamentale aduc periodic la cunoştinţa opiniei publice progresul proiectelor 
care se derulează cu fonduri europene în domeniul lor de activitate. Reprezentanţii ONG-urilor participă 
în calitate de consultanţi la activitatea comisiilor interguvernamentale, prezintă expuneri în faţa comisiilor 
Adunării Parlamentare, Locale şi Regionale sau cu ocazia colocviilor, seminariilor şi a altor reuniuni 
organizate de Consiliul Europei. Deosebit de relevante pentru realitatea actuală sunt problematicile 
proiectelor de programe la care au participat aceste organizaţii din România, precum: Răspunsuri la 
violenţa din fiecare zi într-o societate democratică; Societatea civilă şi prevenirea violenţei cotidiene etc. 

În ultimii ani, Consiliul Europei şi-a multiplicat contactele cu organizaţiile nonguvernamentale 
din Europa unde acestea joacă un rol proeminent în construcţia societăţii democratice, îndeosebi pe linia 
protecţiei drepturilor fundamentale ale omului şi supremaţia legii.”20 În România, organizaţiile 
neguvernamentale încep să se manifeste din ce în ce mai activ, domeniile de activitate în care aceste 
organizaţii pot deveni întreprinderi sociale fiind: serviciile sociale, medicale, educaţia şi formarea 
profesională.  

La nivel european şi internaţional s-au finalizat şi sunt în prezent în derulare programe de către 
organizaţiile neguvernamentale, având ca obiective interzicerea proliferării armelor de nimicire în masă şi 
a acţiunilor teroriste, încetarea războiului între diferite state şi proclamarea păcii; reglementarea juridică a 
ONG-urilor în relaţiile cu instituţiile de credit; elaborarea strategiilor economice şi sociale; asistenţa 
socială, protecţia copilului; protecţia drepturilor omului; combaterea corupţiei; protecţia mediului 
înconjurător; elaborarea de strategii şi oferte de finanţare şi parteneriate etc.”21 

Ca urmare a extinderii treptate a efectelor negative ale globalizării şi apariţiei mişcărilor 
antiglobalizare generatore de adunări publice, a apariţiei unor noi vulnerabilităţi, riscuri sau ameninţări la 
adresa climatului de ordine publică intern şi regional, pentru perfecţionarea acţiunilor structurilor 
acţionale din cadrul forţelor de ordine şi siguranţă publică din România şi menţinerii unui climat de 
ordine şi stabilitate. 

                                                 
19 Constantin Onişor, Sorin Frunzăverde, Arta strategică a securităţii şi integrării europene, Editura A”92, pag 38. 
20 Internet, Biroul de Informare al Consiliului Europei în România, 10.12.2006. 
21 Internet, Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale, http://www.centras.ro/ 

mainro.shtml – 10.12.2006. 
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a) elaborarea unei noi ,,Strategii a Ministerului Administraţiei şi Internelor, de realizare a 
ordinii şi siguranţei publice interne, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii 
stradale,” care să completeze strategia actuală22, în prezent în vigoare.  

În conţinutul noii strategii propun a se prevedea, pe lângă obiectivele, vulnerabilităţile, riscurile 
şi ameninţările la adresa ordinii publice şi securităţii interne, regionale şi internaţionale identificate oficial 
şi grupurile de cetăţeni comunitari, membrii organizaţiilor antiglobalizare, grupurilor ultranaţionaliste, 
anarhiste, găştilor de cartier sau organizaţiilor interzise de lege, care pot participa la adunări publice pe 
teritoriul naţional şi a mişcărilor pro/antiglobalizare care prin acţiunile unor membrii ai acestora, pot 
tulbura ordinea publică; precizarea vulnerabilităţilor, riscurilor sau ameninţărilor ce decurg din: apariţia 
zonelor de segregaţie ale marilor aglomerări urbane; efectele încălzirii globale; efectele crizei economico-
financiare internaţionale actuale; ale persoanelor cu comportament huliganic la competiţii sportive etc. 

b) actualizarea actualei legi de organizare şi funcţionare a adunărilor publice din România23 
prin: completarea definiţiei actuale a adunărilor publice care să prevadă şi mişcările pro/antiglobalizare; 
extinderea tipologiei adunărilor publice; prevederea în cadrul organizatorilor adunărilor publice a 
organizaţiilor neguvernamentale, forumurilor, asociaţiilor etc. care pot organiza mişcările 
pro/antiglobalizare şi a obligaţiilor acestora; prezentarea particularităţilor organizării şi desfăşurării 
acestor noi tipuri de adunări publice, a procedurilor de gestionare a comportamentului mulţimilor de către 
poliţie şi jandarmi, cooperarea structurilor societale cu forţele de ordine publică; prezentarea 
particularităţilor de desfăşurate a acestor adunări în spaţii publice şi private, deoarece membrii unor 
grupări / mişcări / organizaţii pot organiza în spaţii private, activităţi urmate de conflicte cu forţele de 
ordine (Ex: în Germania – 2008), în scopul prevenirii şi combaterii de către forţele de ordine şi siguranţă 
naţională, a oricăror fapte care pot aduce atingere climatului de ordine şi siguranţă publică internă. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. Legea nr. 60 din 23.09.1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, 
modificată şi completată prin Legea nr. 31 din 05.03.2004 şi Legea nr. 208 din 27.05.2004 
2. Hotărârea Guvernului nr. 196 din 17.03.2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului 
Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea 
siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale 
3. Alvin Toffler, Heidi Tofller, Avuţia în mişcare, Editura Antet, 2006 
4. Zygmunt Bauman, Globalizarea şi efectele ei sociale", Editura Antet, Bucureşti, 2001 
5. Costică Silion, Ţuţu Pişleag, Intervenţia – componentă de artă strategică, Editura Fundaţia 
Revista Jandarmeriei, 2007 
6. Ionel Nicu Sava, Studii de securitate, Editura Centrul Român de Studii Regionale, Bucureşti 
2005 
7. Gheorghe Toma, Emil Hedeşiu, Contracararea crimei organizate transfrontaliere, Editura 
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2005 
8. Constantin Onişor, Sorin Frunzăverde, Arta strategică a securităţii şi integrării europene, 
Editura A”92, Iaşi, 2002 
9. Stiglitz Joseph – laureat al premiului Nobel pentru economie în anul 2001 
10. Internet”/02.02.2009, articol – Zone de nondiferenţiere. Lumea în „starea de excepţie“. 
Despre relaţiile dintre „populism“, „sfera publică“ şi „terorism 
11. Internet: http://www.aljazeerah.info/Opinion.htm/05.06.2004 (traducere din prezentarea 
cercetătorului dr. Kamal Hassan, rector la Internaţional Islamic University Malaysia, during his 
lecture, Muslim World and Challenges of Globalization ", at the institute of Policy Studies, 
Islamabad, 2004) 
12. Internet: http://www.centras.ro/mainro.shtml-10.12.2006, Centrul de Asistenţă pentru 
Organizaţii Neguvernamentale 
13.Internet, Biroul de Informare al Consiliului Europei în România – 10.12.2006 

                                                 
22 Hotărârea Guvernului nr. 196 din 17.03.2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor 

de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale. 
23 Legea nr. 60 din 23.09.1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, modificată şi completată prin 

Legea nr. 31 din 05.03.2004 şi Legea nr. 208 din 27.05.2004. 



 
 

- 177 -

 
 
 
 

BOXUL 
 
 

Subcomisar de poliţie drd. Ciprian Alexandru Sora  
Institutul de Studii pentru Ordine Publică 

 
 

PUGILATUL sau lupta cu pumnii, a apărut în mod spontan ca formă de luptă pentru existenţa 
omului primitiv, folosită împotriva duşmanilor naturali, animale sălbatice, dezvoltându-se lent şi în mod 
continuu, perfecţionându-se odată cu aplicarea ei în lupta cu semenii şi în concordanţă cu scopurile. 
Există dovezi arheologice că se foloseau loviturile de pumn încă de acum 5000 de ani. Legendele antice 
din vechea Elada descriu pe fiul zeului Poseidon, Amycusa cum provoacă şi omoară în lupta cu pumnii pe 
oaspeţii săi, dar şi moartea acestuia printr-o luptă similară cu Polydenksom.  

Homer descrie, în operele sale, o luptă cu pumnii ce ocupa, la vremea aceea, un loc de cinste la 
diferite sărbători. Şi vestitul Ahile, după uciderea lui Hector, organizează o astfel de întrecere. 
Combatanţii se bucurau de cinste şi consideraţii speciale, învingătorul fiind venerat de întreaga 
comunitate din care făcea parte. Poetul Euripide a fost încununat cu lauri la Atena la pugilat şi chiar şi 
Platon a practicat pugilatul la Olimpia. 

În alt context, lupta cu pumnii s-a perfecţionat şi ca mijloc specific de pregătire militară în 
înzestrarea soldaţilor cu metode de ducere a luptei fără arme. Lupta cu pumni a fost inclusă şi în cadrul 
Jocurilor Olimpice antice. La cea de a 23-a ediţie a Jocurilor Olimpice antice, desfăşurată în anul  
688 î.Ch. a fost consemnată prima participare a pugiliştilor. Printre cei mai vestiţi luptători se numărau, în 
cronicile acelor timpuri, Cleytomacus, Aristonicos, Iufim şi Teagenes care, la numai 9 ani, dispunea de o 
forţa deosebită. El a susţinut 1400 de întâlniri pe parcursul a 20 de ani şi a reuşit la a 77-a Olimpiadă 
antică să câştige atât proba de pancraţiu, cât şi pe cea de pugilat, performanţă realizată doar de 
Cleytomacus. 

Lupta cu pumnii se desfăşoară într-o atmosferă sărbătorească şi foarte atractivă, la ea participând 
întreaga obşte. Învingătorului i se ofereau premii şi cununi de lauri şi chiar i se ridicau statui în oraşele de 
origine. Luptele se duceau într-un spaţiu deschis, fără limite, la fel fiind şi timpul de disputare a luptei, 
fără categorii de greutate şi fără reguli care să interzică anumite lovituri. Când unul dintre luptători era 
epuizat sau grav rănit, abia atunci celălalt era declarat învingător. 

Se punea accentul pe forţa mare devastatoare a loviturilor în zona capului, acestea având cea mai 
mare eficacitate în scoaterea din luptă a adversarului. De pregătirea celor care participau la astfel de 
întreceri se ocupau profesori din palestre şi gimnazii, special pregătiţi în acest scop, iar ca mijloace 
materiale se utilizau încă de pe atunci sacii de lovire umpluţi cu nisip. Luptătorii aveau înfăşurate pe 
mâini, în jurul pumnilor şi antebraţelor, bandaje de piele unse cu grăsime pentru a face mai eficiente 
loviturile folosite. 

În Roma antică, mai precis în secolele al V-lea până în secolul al III-lea î.Ch. se practicau luptele 
cu pumnii la spectacole sângeroase şi de delectare a plebei din Coloseum. Se foloseau cestele, nişte curele 
de piele în care erau încastrate bucăţi de metal pe care pugiliştii le înfăşurau pe pumni şi care provocau 
răni grave sau de cele mai multe ori mortale celor ce încasau astfel de lovituri. Câştigurile erau foarte 
mari la astfel de meciuri. Chiar şi oamenii liberi se înscriau la lupte tocmai pentru a câştiga prestigiu şi 
bani. 

Boxul ca sport modern apare în anul 1719 în Anglia. În 1743, Jack Broughton a elaborat primul 
regulament de box care prevedea folosirea mănuşilor speciale din piele la antrenamente şi în meciuri 
oficiale. Aplicarea oficială a acestor măsuri a fost făcută abia peste 130 de ani, iar în 1872 apare un 
regulament internaţional oficial care conţinea 29 de articole printre care era prevăzută forma de careu cu 



 
 

- 178 -

latura de 7,20 m a locului de disputare a luptei, folosirea mănuşilor, interzicerea apucării de mâini, de păr, 
de corp a adversarului, reprize şi pauze cu durata fixă, însă nu se interziceau muşcăturile sau zgârieturile 
asupra adversarului, iar finalul luptei nu era clar stipulat în acest regulament. Boxul cucereşte America şi 
Franţa, tehnicile de lovire cu pumnii şi de apărare împotriva acestora se perfecţionează continuu. Acum 
apar loviturile de jos în sus (ascendente, upercuturile), deplasările în ring, jocul de picioare, eschivele, 
seriile de lovituri directe şi combinate etc. Boxul devine mult mai eficace, mai spectaculos şi mai 
inteligent, primatul forţei fiind treptat înlocuit de tehnicitatea crescută, dobândită prin antrenamentele 
sistematice, speciale. Regulamentul din box se perfecţionează, punându-se accentul pe tehnicitate, 
disciplină, fairplay. 

Din păcate se perfecţionează şi jocurile de culise care aranjau, în funcţie de cota pariurilor, cine 
să câştige în luptele profesioniştilor; astfel, vieţile şi carierele unor boxeri valoroşi, redutabili, sunt 
manevrate în culise, victorii senzaţionale şi răsturnări de finaluri sunt jonglate şi calculate astfel ca mafia 
organizărilor de întreceri pugiliste să câştige cât mai mult din regizarea unor astfel de meciuri. Exemplul 
cel mai concludent îl oferă meciul de la categoria grea disputat în 1927 dintre Jack Dempsey şi Gene 
Tuney care a fost asistat de 120.000 de spectatori şi de la care organizatorii au încasat un venit net de 
peste 2.660.000$. Acei pugilişti, cât şi alţii, ca ei au avut un sfârşit tragic şi o viaţă de mizerie în 
comparaţie cu valoarea lor în ring. Tot mai răspândit este astăzi boxul amator care, spre deosebire de cel 
profesionist, s-a dezvoltat ca un element valoros al societăţii contemporane, care urmăreşte dezvoltarea 
fizică şi psihică a practicanţilor, călirea şi sănătatea lor, şi nu ca pe un mijloc de existenţă. 

Boxul amator este condus de Asociaţia Internaţională a Boxului Amator (AIBA), care se bazează 
pe reguli stricte. La acest for mondial au aderat asociaţiile naţionale de box din Anglia în 1881, SUA în 
1888, Franţa în 1903 etc., iar boxul amator a fost inclus în Jocurile Olimpice moderne în 1904 la cea de-a 
XV-a ediţie, ca o recunoaştere a valorii sociale şi popularităţii de care se bucura acesta pe întreg 
mapamondul. În prezent sunt înscrise peste 180 de federaţii naţionale ale boxului amator la AIBA. 
Pregătirea ştiinţifică, programarea performanţelor, selecţia celor mai talentaţi pugilişti, cât şi metodica 
învăţării şi perfecţionării tehnico-tactice a procedeelor din boxul amator, cât şi preocuparea cadrelor 
medicale împreună cu specialişti din box privind sănătatea şi evitarea accidentelor sau folosirii drogurilor, 
a făcut ca întâlnirile de box amator să fie cât mai sportive şi mai puţin periculoase, mai ales că punctajul 
oferă şansele câştigării întâlnirilor din box datorită tehnicităţii combatanţilor şi nu a loviturilor de knock-
out (scoaterea din luptă prin provocarea stării de inconştienţă), care erau cele mai temute şi frecvente până 
nu demult. Folosirea maşinii de punctare prin care se acorda mult mai obiectiv punctele de către 5 arbitri, 
dintre care trei trebuie să apese simultan pentru acordarea unui punct, a condus la apariţia unor boxeri 
tehnici care au făcut din box o „scrimă de mănuşi”, o luptă inteligentă, plină de dinamism şi foarte 
spectaculoasă. 

În România, boxul a apărut ca o curiozitate atractivă pe la începutul secolului XX şi ca mijloc de 
existenţă (era vorba de întâlniri profesioniste) pentru cei mai dotaţi pentru lupta cu pumnii. Federaţia 
Română de Box (FRB) este constituită conform Legii nr. 21 din 1924 ca persoană juridică de drept privat, 
ca urmare a dezvoltării unor cluburi de box din Bucureşti (Boxing Club, Tirul, Asociaţia de Educaţie 
Fizica şi Box „Jean Constantinescu”) sau din ţară, la Cluj, Galaţi etc. Abia în 1948, când dispare forma 
profesionistă din boxul românesc (existau la acea dată 500 de boxeri profesionişti legitimaţi), boxul 
amator se constituie ca ramură sportivă menită să dezvolte multilateral tineretul românesc şi să aducă 
medalii la JO, CM, CE sau alte întâlniri internaţionale de prestigiu. Acum se creează şi o bază materială 
corespunzătoare. Este o perioadă de excepţie pentru boxul românesc care cucereşte medalii la toate aceste 
forme de organizare şi desfăşurare a boxului amator, cu toată concurenţa deosebită oferită de ţările care 
făcuseră din box prioritate naţională. Dintre boxerii profesionişti şi amatori din România, care au devenit 
campioni ai diferitelor categorii de greutate la campionate europene sau mondiale, amintim: Dan Chirilă, 
Teică Dumitrescu, Constantin Nour, Lucian Popescu, Toma Aurel, Anton Osca etc. 

În epoca comunistă se remarcă boxeri ca Nicolae Linca, primul şi singurul campion olimpic 
român la box, Gh. Negrea, campion european, M. Dobrescu, E. Margarit, I. Monea, Rudel Obreja şi mai 
noii Francisc Vaştag, Mihai Leu, primul campion mondial la profesionişti, Dorel şi Marian Simion, Ionuţ 
Gheorghe, Lucian Bute, Adrian Deaconu. Se remarcă, după 1990, introducerea profesionismului la box şi 
în România, dar sunt mari probleme vizavi de cluburile profesioniste de box care nu îndeplinesc nici pe 



 
 

- 179 -

departe criteriile legale de funcţionare, din cauza problemelor financiare pe care le au. Între personalităţile 
lumii, care au practicat boxul chiar până la o vârsta înaintată, se numără scriitorul american Ernest 
Hemigway. 

Trebuie să amintim de pelicula cinematografică de excepţie care a primit premiul Oscar „Cineva 
acolo sus mă iubeşte”  cu actorul american Paul Newman în rolul principal, interpretând rolul unui mare 
boxer american profesionist Rocky Marciano, neînvins la profesionism în toata cariera sa. Încheiem acest 
scurt istoric cu un citat al marelui boxer maghiar, multiplu campion olimpic si mondial, Laszlo Papp, care 
ilustrează elocvent pe ce se bazează aceasta disciplina olimpica şi toată forma de dezvoltare a 
personalităţii: „BOXUL ESTE UN SPORT ÎN CARE MEDIOCRITATEA ESTE EXCLUSĂ: ORI BOXEZI 
BINE ORI PLECI!” 

De-a lungul timpului, mai mulţi boxeri de performanţă au rămas angajaţi în cadrul Clubului 
Sportiv Dinamo Bucureşti al Ministerului Administraţiei şi Internelor, au existat campionate naţionale de 
box pe minister, în care angajaţi fiind şi sportivi de performanţă, participau la campionate internaţionale 
între poliţişti. Astăzi nu mai am cunoştinţă dacă aceste campionate de tradiţie ale ministerului se mai 
susţin. Eu consider că este o pierdere pentru box şi sport în general. 
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După cum povestesc legendele, să intri la mănăstirea Shaolin nu era deloc uşor, iar să pleci de acolo încă 

şi mai greu. În ambele cazuri nu era de ajuns numai să vrei. Uşile mănăstirii se deschideau doar acelora care 
puteau trece probe foarte severe atât sub aspect fizic, cât şi moral şi psihologic. 

Cel care pentru prima dată a stabilit reguli stricte pentru selecţionarea candidaţilor a fost Meng 
Zhang. Acesta, pe bună dreptate, considera că nu oricine putea să contribuie la sporirea faimei şi puterii 
Shaolinului. Se potriveau în acel scop doar aceia care se pricepeau să găsească o ieşire din cele mai disperate 
situaţii, cei care se remarcau prin curaj, sânge rece şi o răbdare ieşită din comun. O importanţă deosebită se 
acorda atât capacităţii intelectuale, cât şi calităţilor morale.  

Descoperirea persoanelor care să răspundă acestor cerinţe era posibilă doar în urma unui original 
„examen de admitere“. Dacă în mănăstire dorea să intre un mirean, atunci el trebuia să prezinte o 
recomandare de la trei persoane de seamă care să-i ateste cucernicia şi reputaţia nepătată, în cazul în care, însă, 
pretendentul era un călugăr nu i se cereau scrisori de recomandare. Era suficient ca acesta să prezinte permisiunea 
scrisă a stareţului său pentru transfer la noua mănăstire şi să doneze un lucru de preţ pentru tezaurul mânăstirii. 
Cu cât persoanele ce dădeau recomandări erau mai influente şi cu cât donaţiile erau mai preţioase, şi cu atât mai 
binevoitor se purtau cu noul venit.  

Dar şi sfinţii se pot înşela. De aceea, de sistemul de probe inventat de Meng nu scăpa nimeni. Mai 
întâi, candidatul primea o hârtie prin care i se cerea ca într-o anumită zi să se afle, până la răsăritul soarelui, la 
prima poartă a Shaolinului. Aceasta se găsea la poalele muntelui Song, chiar la începutul unei cărări în stâncă ce 
ducea la mănăstire, care, după cum se ştie, se află aproape de vârful muntelui. Aici însă trebuia să aştepţi până 
când ţi se dădea drumul să intri. Durata aşteptării varia de la o zi la o săptămână. Cei mai puţin răbdători nu 
suportau acest lung răstimp şi plecau. Celor rămaşi li se dădea, în sfârşit, drumul. Aceasta se întâmpla cam la 
vremea amiezii. Nu peste mult timp li se servea o masă ciudată ce consta dintr-o lipie foarte uscată şi o supă 
fierbinte. Supa era deja turnată într-un ceaun mare, dar farfuriile din care trebuia-să mănânce erau fără fund. 
Ajungea ca cineva din cei testaţi să întrebe cum era posibil să mănânci dintr-o asemenea farfurie că şi era trimis 
acasă. Asemenea întrebări dovedeau lipsă de perspicacitate. Soluţia însă era simplă - trebuia să foloseşti lipia ca 
fund de farfurie şi apoi să o mănânci când se va fi înmuiat de pe urma supei. 

După masă venea rândul testului următor. Candidatului i se cerea să ajungă pe puterile sale chiar la 
intrarea în mănăstire. Problema se complica, căci, imediat după poartă cărarea mare se bifurca în câteva 
cărări absolut identice. Dar numai una ducea la ţintă. Care însă anume? Tocmai acest lucru trebuia stabilit - sau 
ghicit. Deseori se întâmpla ca, abia după multe ore de mers, să-ţi dai seama că nu ai ales drumul cel bun. Trebuia 
atunci să te întorci şi să o iei de la început, însă la coborât îţi riscai, în fiecare moment, viaţa, căci urcatul era, pe 
departe mult mai simplu. La cel mai mic pas greşit puteai să te prăbuşeşti într-o prăpastie de 60 de metri. Şi 
niciun moment nu te părăsea gândul că următoarea cărare putea avea acelaşi rezultat!  

Călugării, însă, urcau pe un drum scurt ce trecea pe sub o cascadă. Dar cei care doreau să devină 
călugări nici nu bănuiau acest lucru. 

Odată ajunşi la mănăstire, candidaţii se trezeau într-un desiş gros de bambuşi care ducea chiar lângă 
treptele clădirii. Aici, însă, trebuia să fii cu ochii în patru. Frunzele din această pădure sinistră tăiau ca lama 
de cuţit, iar unii puieţi fuseseră special retezaţi de la pământ şi ciotul ascuţit. Era destul să calci pe o 
asemenea ţeapă şi îţi străpungeai piciorul, în plus, pretutindeni erau săpate gropi-capcană, cu obiecte 
ascuţite pe fund. Cel care reuşea să evite toate pericolele nimerea, în cele din urmă, în faţa intrării în 
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mănăstire. Dar acolo îşi dădea seama că acea uşă nu era pentru el. Ea era considerată sacră şi se 
deschidea doar pentru oaspeţi de vază, cât şi pentru acei puţini călugări care trecuseră probele de admitere. În 
afară de această intrare, mai erau încă două care se găseau în zidul lateral şi respectiv în cel din spate. 
Conform tradiţiei, de uşa laterală se foloseau acei călugări care, cu permisiunea obştii trebuia să se 
întoarcă pentru un timp la treburile lumeşti, dacă se dovedeau în folosul mânăstirii. 

Ceilalţi călugări intrau şi ieşeau pe uşa din spate, în faţa ei, candidaţii aşteptau din nou de la o zi la 
o săptămână, în tot acest timp nimeni nu se îngrijea de hrana lor. Ei erau nevoiţi să consume fructe de pădure 
şi verdeţuri, să prindă şi să mănânce animale mici şi păsări sau să se hrănească fiecare cu ce luase de acasă, 
dacă se gândiseră la asta. 

În timp ce aşteptau, novicii erau, chipurile întâmplător, stropiţi de sus cu zoaie şi gunoi. Orice 
manifestare de nerăbdare sau mânie era special observată dintr-un loc ascuns privirilor. Cei care nu mai 
suportau erau anunţaţi că se puteau întoarce de unde veniseră. Uneori portiţa se deschidea, dar doar pentru a 
primi sau a lăsa să iasă pe cei cu treabă acolo. Dacă un candidat se arunca asupra acestora cu întrebări 
sau rugăminţi, pentru asemenea obrăznicie el era imediat trimis acasă. 

În sfârşit, sosea momentul când celor mai răbdători li se dădea drumul înăuntru. Dar la început 
nimeni din mănăstire nu le dădea nicio atenţie. Cu excepţia doar a câtorva călugări care se străduiau pe 
orice cale să-i facă să dispere sau să-şi iasă din fire. Dacă acest lucru nu reuşea, atunci candidatului i se 
dădea o însărcinare nu prea plăcută: să aducă apă (dar căldarea era, din nefericire, găurită, aşa că aproape 
toată apa se vărsa) şi să spele coridoarele (dar imediat ce acestea se uscau, alte grupuri de călugări cu 
încălţări murdare treceau pe acolo, aşa că totul trebuia luat de la capăt). Uneori, novicelui i se dădeau dispoziţii 
contradictorii sau care presupuneau satisfacerea unor toane care aduceau mai mult a bătaie de joc. Alteori, 
acesta era certat pentru lucruri de care nu avea nici cel mai mic habar. Aceia care refuzau să îndeplinească 
ceva ori se mâniau sau se întristau, puteau, de asemenea, să se întoarcă acasă. 

Cei ce depăşeau şi aceste probe erau trimişi să ajute la bucătărie. Acolo le era pusă la încercare 
stăpânirea de sine şi perseverenţa: cu un cuţit aproape tocit ei trebuiau să taie o bucată de carne foarte tare 
şi noduroasă. Apoi li se rânduia să taie un iepure alb şi să pregătească din el o friptură. Proceda corect acel 
candidat care refuza şi spunea că nu poate să facă acest lucru sub nicio condiţie, trebuie spus aici că iepurele 
alb este considerat la chinezi un animal sacru. Conform unei legende, duşmanii unui prinţ foarte respectat 
îi uciseseră acestuia fiul şi pregătiseră din carnea lui un fel de mâncare din care îi dăduseră tatălui. Când 
prinţul află că mâncase din carnea propriului fiu, i se făcu rău şi vomită. Iar mâncarea vărsată se transformă 
într-un iepure alb care fugi în pădure). 

Cine trecea şi peste acestea, se considera că îi era probată cinstea. I se dădea o sumă de bani sau 
nişte pietre preţioase şi era rugat să le păstreze pentru o vreme. Apoi i se lua, pe ascuns, o parte dintre ele, 
iar acesta era învinovăţit că a tăinuit o parte din bani sau bijuterii. Ori i se spunea că returnase o sumă mai 
mare decât cea primită spre păstrare. Şi într-un caz şi în celălalt se aştepta un răspuns adecvat. În 
continuare, venea rândul rezistenţei pentru a fi pusă la încercare, în acest scop, candidatul era pus să stea 
două ore în poziţia călăreţului. Dacă nu reuşea se considera că îi lipseşte voinţa sau sârguinţa. 

Ultima probă consta într-o convorbire cu stareţul, unde nu trebuia să te arăţi nici prea credul, dar 
nici foarte şiret. La sfârşitul discuţiei, stareţul îi oferea invitatului său o ceaşcă de ceai. Dacă acesta din 
urmă începea imediat să bea, era respins pe motivul necunoaşterii etichetei şi al lipsei de politeţe. El ar fi 
trebuit să pună ceaşca în faţa altarului strămoşilor, să facă o plecăciune adâncă în faţa lui şi apoi, 
întorcându-se, să se plece şi înaintea stareţului. 

Dacă acesta din urmă începea să-şi bea după aceasta ceaiul, însemna că acel candidat era definitiv 
acceptat. 

În timpul ceremoniei de hirotonire, neofitul jura să slujească cu trup şi suflet mănăstirea şi să-i 
rămână credincios până la moarte, în semn de despărţire completă de viaţa sa de până atunci, el primea un 
nume nou. Şi tot cu această ocazie, el afla că nu avea voie să părăsească Shaolinul nici măcar pentru un 
timp scurt, cu excepţia acelor cazuri când era vorba de îndeplinirea anumitor sarcini. 

Dacă se găsea vreunul care era gata să-şi încalce jurământul şi să-şi caute norocul dincolo de 
zidurile mănăstirii, el nu era oprit. Dar pentru acesta exista doar o singură ieşire din Shaolin, un coridor 
subteran presărat cu pericole de tot felul. Acest examen de "absolvire" era însă incomparabil mai greu 
decât cel de admitere, iar călugării înşişi erau de părere că acest lucru nu îl putea face decât un adevărat 
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maestru al luptelor, cu o experienţă de cel puţin 15 ani. Unele izvoare arată că cei ce doreau acest lucru nu 
primeau nici un fel de instrucţiuni preliminare în legătură cu ceea ce îi aştepta. Nici măcar cea mai vagă 
aluzie. 
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Diplomaţia 

 
Charles Calvo utilizează următoarea definiţie pentru diplomaţie: „Ştiinţa relaţiilor care există 

între diferite state, aşa cum aceste relaţii rezultă din interesele lor reciproce, din principiile dreptului 
internaţional şi din stipulaţiile tratatelor.”1 

Deşi unii autori consideră că diplomaţia se ocupă şi de raporturile ostile ale statelor, considerăm 
că în definiţia diplomaţiei trebuie pornit de la caracterul ei paşnic, de la contactele paşnice ale statelor, 
spre deosebire de cele militare.2 După cum scria Guillaume de Garden: „Diplomaţia îmbrăţişează întregul 
sistem al intereselor care se nasc în raporturile stabilite dintre state, dintre naţiuni. Ea are ca obiect 
siguranţa, liniştea şi demnitatea lor, iar scopul ei direct şi imediat este menţinerea păcii şi a bunei 
armonii între puteri.”3 

Albert de Boglie, istoric şi diplomat al secolului al XVIII-lea, scria că diplomaţia este cel mai 
bun mijloc pe care civilizaţia a fost capabilă să-l inventeze pentru a veghea ca relaţiile internaţionale să nu 
fie guvernate numai de forţă.4  

Diplomaţia este arta negocierii între state suverane, iar ea a fost practicată, în mod diferit, din 
generaţie în generaţie.5 

Practica relaţiilor internaţionale demonstrează că menţinerea şi consolidarea păcii şi securităţii 
internaţionale presupun soluţionarea oricăror probleme litigioase dintre state, prin mijloace paşnice, pe 
cale politică, prin tratative şi negocieri. Începând cu Convenţiile de la Haga privind reglementarea paşnică 
a conflictelor, din anii 1899 şi 1907 (convenţiile sunt încă în vigoare, la ele fiind parte aproape 60 de 
state), nenumărate sunt instrumentele de drept internaţional care impun statelor să abordeze disputele 
dintre ele în conformitate cu anumite norme de reglementare paşnică6, astfel cum vom arăta în capitolele 
următoare. 

În Preambulul Cartei Naţiunilor Unite se prevede că, „forţa armată nu va fi folosită decât în 
interesul comun”. Articolul 1 alin. (1) clarifică faptul că unul dintre scopurile organizaţiei este de a 
„menţine pacea şi securitatea internaţională, şi în acest scop: să ia măsuri colective eficace pentru 

                                                 
1 Charles Calvo, Dictionnaire manuel de diplomatie et de droit internaţional public et privé, Berlin, Paris, 1885,  

p. 138, apud Mircea Maliţa, Diplomaţia. Şcoli şi instituţii, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1975, p. 40. 

2 Mircea Maliţa, Diplomaţia. Şcoli şi instituţii, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1975, p. 40. 

3 Guillaume de Garden, Traité Complet de Diplomatie, 3 vol., Paris, 1883, apud Mircea Maliţa, Diplomaţia. Şcoli şi 
instituţii, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975, p. 40. 

4 Albert de Broglie, La Diplomatie et le Droit Nouveau, Paris, Michel Lévy Freres, 1868, pp. 146-147, apud Mircea 
Maliţa, Diplomaţia. Şcoli şi instituţii, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975,  
p. 40-41. 

5 Charles Roetter, The Diplomatic art. an Informal History of World Diplomacy, Macrae Smith Company: 
Philadelphia, 1963, p. 11. 

6 Constantin-Gheorghe Balaban, Securitatea şi dreptul internaţional. Provocări la început de secol XXI, Editura 
C.H. Beck, Bucureşti, 2006, p. 118. 
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prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor împotriva păcii şi pentru reprimarea oricăror acte de agresiune sau 
altor încălcări ale păcii şi să înfăptuiască, prin mijloace paşnice şi în conformitate cu principiile justiţiei şi 
dreptului internaţional, aplanarea ori rezolvarea diferendelor sau situaţiilor cu caracter internaţional care 
ar putea duce la o încălcare a păcii.” Conform prevederilor capitolului VI din Cartă, statele membre 
trebuie să caute să rezolve orice diferend s-ar ivi între ele prin mijloace paşnice folosind metode precum: 
tratativele, medierea, ancheta, concilierea, arbitrajul sau pe cale judiciară. Capitolul VII învesteşte 
Consiliul de Securitate, care are ca primă responsabilitate „menţinerea sau restabilirea păcii şi securităţii 
internaţionale”, să hotărască ce măsuri vor fi luate în caz de „existenţă a unei ameninţări împotriva păcii, 
a unei încălcări a păcii sau a unui act de agresiune”. Asemenea măsuri pot să cuprindă întreruperea totală 
sau parţială a relaţiilor economice şi a comunicaţiilor feroviare, maritime, aeriene, poştale, telegrafice, 
prin radio şi a altor mijloace de comunicaţie, precum şi ruperea relaţiilor diplomatice (măsuri care nu 
implică folosirea forţei), întreprinderea de acţiuni militare, precum demonstraţii, măsuri de blocadă şi alte 
operaţiuni executate cu forţe aeriene, maritime sau terestre ale membrilor Naţiunilor Unite. 

Pacea şi nevoia de reglementare paşnică a diferendelor dintre state devine o preocupare mai 
evidentă după cel de-al Doilea Război Mondial. Textul Cartei ONU care prevede obligativitatea 
reglementării diferendelor internaţionale numai pe cale paşnică, stabileşte, ca principiu al dreptului 
internaţional, obligaţia statelor membre ale organizaţiei de a rezolva diferendele dintre ele exclusiv pe 
cale paşnică, în aşa fel încât „pacea şi securitatea internaţională, precum şi justiţia să nu fie puse în 
primejdie”.7 

Pentru ca principiul enunţat mai sus să devină, însă, un principiu organizator al ordinii 
internaţionale, trebuie să întâmpine o acceptare generală din partea comunităţii internaţionale. Aceasta 
deoarece, aproape prin definiţie, ordinea internaţională implică o acceptare largă. Chiar şi dacă lucrurile 
n-ar sta astfel, un principiu ar putea deveni totuşi principiul organizator fundamental, însă ar trebui să 
aleagă calea impunerii. Situaţia aceasta nu e nouă: unele dintre religiile universale au fost răspândite 
iniţial prin cuceriri militare şi au fost adoptate prin credinţă abia după aceea.8  

În această privinţă, se ridică următoarea problemă: poate un stat, fără a se adresa Consiliului de 
Securitate, să-şi afirme şi să pună în practică dreptul de a acţiona în autoapărare în mod anticipativ? Mai 
concret, poate el pretinde recunoaşterea dreptului de a acţiona militar spre a preîntâmpina (preemptively) 
o ameninţare iminentă şi prezentă în imediata sa vecinătate? Sensul militar al termenului preemptively 
este următorul: o acţiune destinată să reducă forţa unui atac inamic înainte ca acesta s-o folosească. Cu 
alte cuvinte, poate el lovi, cu mijloace militare, primul, înainte ca lovitura pregătită împotriva sa, repet, 
iminentă, să se producă?9 

Neamestecul în treburile interne ale statelor suverane este un principiu de bază al dreptului 
internaţional. Neamestecul este o normă puternică, fiindcă afectează atât ordinea, cât şi justiţia.  

Joseph S. Nye jr. a încercat să definească intervenţia în treburile interne ale altor state suverane 
prin prisma realiştilor, cosmopoliţilor şi statelor moraliste. Pentru realişti, valorile esenţiale în politica 
internaţională sunt ordinea şi pacea, iar instituţia cheie este balanţa puterii. Aşadar, pentru realişti, 
intervenţia poate fi justificată atunci când este necesar să menţii balanţa puterii şi să menţii ordinea. 
Pentru cosmopoliţi, valoarea esenţială este justiţia, iar instituţia internaţională cheie o reprezintă 
societatea de indivizi. Prin urmare, intervenţia poate fi justificată dacă aceasta promovează justiţia şi 
drepturile omului. Este permis să intervii de partea binelui. Dar cum poate fi definit „binele”? Pentru 
statele moraliste, valoarea esenţială în politica internaţională o constituie autonomia statului şi a 
poporului său. Instituţia cheie este o societate de state cu anumite reguli şi dreptul internaţional. Dintre 
aceste precepte, cel mai important este neamestecul în suveranitatea teritorială a altui stat. Aşa că, pentru 
statele moraliste, intervenţia este rar justificată. Războiul este justificat pentru a apăra integritatea 
teritorială a statului ori pentru a-i proteja suveranitatea împotriva unei agresiuni externe. Totuşi, lumea 
reală este ceva mai complicată. Agresiunea externă este deseori ambiguă. De exemplu, în iunie 1967, 
Israelul a trecut graniţa şi a atacat mai întâi Egiptul. Totuşi, se susţine deseori că nu Israelul este 

                                                 
7 Ibidem, pp. 118-119. 
8 Henry Kissinger, Are nevoie America de o politică externă? Către diplomaţia secolului XXI, Editura Incitatus, 

2002, p. 227. 
9 Constantin Vlad, Diplomaţia secolului XX, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2006, p. 767. 
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agresorul, deoarece era angajat într-o lovitură preventivă împotriva unui atac egiptean iminent. Cine a fost 
agresorul: Egiptul, care şi-a concentrat forţele la graniţă şi părea că pregăteşte un atac asupra Israelului 
sau israelienii, care au lovit mai înainte ca egiptenii să poată ataca?10 

O autentică diplomaţie trebuie să fie prin definiţie, deschisă popoarelor, tuturor forţelor politice, 
să promoveze relaţii paşnice şi de bună vecinătate, militând cu hotărâre împotriva oricăror încercări de a 
perpetua practici anacronice, respinse „fără drept de apel de istorie”, ori de a impune dictatul unor ţări în 
dauna altora.11  

Una dintre definiţiile diplomaţiei preventive este cea formulată de Boutros Ghali (1995), potrivit 
căreia: „Diplomaţia preventivă este acţiunea de prevenire a apariţiei disputelor între părţi, de prevenire a 
escaladării disputelor existente şi transformării lor în conflicte (violenţe) şi limitarea acestora din urmă, 
atunci când ele apar.” În pofida celor care predică, este improbabil ca situaţia conflictuală să fie eliminată 
din interacţiunea umană. Prevenirea conflictelor sau transformarea lor este un scop meritoriu pe termen 
lung, dar unul care este, în mod necesar, subordonat şi dependent de managementul conflictului, de 
reducerea conflictului de la nivelul violenţei la cel al politicului.12 

Cu toate acestea, nu putem să nu semnalăm cititorului că, deşi scopurile privesc prin excelenţă 
apropierea popoarelor, soluţionarea conflictelor, rezolvarea cu răbdare şi înţelegere a problemelor în care 
există deosebiri de vederi, nu au fost deloc rare cazurile în care diplomaţia a fost deturnată de la rolul ei 
firesc. Din păcate, nu au lipsit situaţiile când anumiţi diplomaţi sau factori politici au pus cu brutalitate în 
vedere unor state mici că nu le rămâne decât să se „plieze” în faţa intereselor unor mari puteri pentru a-şi 
putea asigura independenţa şi supravieţuirea. Desigur, formele puterii s-au schimbat şi se vor schimba în 
continuare pe arena internaţională, în funcţie de împrejurări. În slujba unor acte diplomatice - evident 
contrare dreptului internaţional – s-au adus întotdeauna argumente şi contraargumente ce tindeau să le 
„legalizeze”. Dar dacă altădată se recurgea direct la forţă, fără a se mai căuta explicaţii, astăzi se invocă 
argumente sofisticate, ce ţin de domeniile cele mai diverse, care nu reuşesc însă să camufleze în nici un 
fel ilicitatea actului condamnat de dreptul internaţional.13  

 
Războiul şi diplomaţia 
 
Generalul Clausewitz definea războiul ca un act de violenţă, pentru a sili adversarul să ne 

îndeplinească voinţa. Violenţa, referindu-ne la cea fizică este, deci mijlocul, iar a-i impune inamicului 
voinţa noastră, scopul. Pentru a atinge sigur acest scop, trebuie să-l dezarmăm pe inamic, iar acesta este, 
prin definiţie, obiectivul propriu-zis al acţiunii militare. Drept care, sufletele filantropice şi-ar putea uşor 
închipui că ar exista o dezarmare ori înfrângere artificială a adversarului, fără a provoca prea multe răni şi 
că aceasta ar fi adevărata tendinţă a artei războiului. Oricât ar suna de frumos, această eroare trebuie totuşi 
spulberată, căci, în chestiuni atât de periculoase ca războiul, erorile izvorâte din bunătate sunt cele mai 
dăunătoare.14 Inventarea prafului de puşcă, perfecţionarea continuă a armelor de foc indică, de altfel, cu 
prisosinţă că tendinţa de nimicire a adversarului, inerentă noţiunii de război, nu este, nici în fapt, de fel 
stânjenită sau deviată de progresele civilizaţiei. Războiul este un act de violenţă şi în folosirea acestuia nu 
există limite; astfel, fiecare parte îi impune celeilalte legea sa, rezultând o acţiune reciprocă, care, 
conform definiţiei, trebuie să ajungă la extrem.15  

Războiul este declanşat de un scop politic şi este firesc ca acest prim motiv care i-a dat naştere să 
fie, de asemenea, şi primul şi cel mai important element de care se ţine seama în conducerea lui. Vedem, 
aşadar, că războiul nu este numai un act politic, ci un adevărat instrument politic, continuare a relaţiilor 
politice, o realizare a acestora cu alte mijloace.16 

                                                 
10 Joseph S. Nye, Jr., Descifrarea conflictelor internaţionale. Teorie şi istorie, Editura Antet, 2005, p. 149. 
11 Victor Duculescu, Diplomaţia secretă, Editura „Casa Europeană”, Bucureşti, 1992, p. 6. 
12 Colonel dr. Adrian Pârlog, Diplomaţie preventivă, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2004,  
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13 Victor Duculescu, Diplomaţia secretă, Editura „Casa Europeană”, Bucureşti, 1992, p. 8. 
14 Carl von Clausewitz, Despre război, (operă postumă), Editura Antet, Bucureşti, 2000, p. 9. 
15 Ibidem, p. 10. 
16 Ibidem, pp. 17-18. 
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N-avem decât să comparăm războiul cu pacea – scria Erasmus din Rotterdam – lucrul cel mai 
trist şi, totodată cel mai nelegiuit, cu lucrul cel mai fericit, şi în acelaşi timp, cel mai bun. În felul acesta, 
se va vedea, în sfârşit, limpede, ce mare nebunie este a ne ţine mereu de războaie, cu preţul unei atare 
învălmăşeli, cu atâtea sforţări, cu atâta cheltuială, cu atâta primejdie şi atâtea calamităţi, când înţelegerea 
se poate cumpăra cu mult mai ieftin.17 

În rezumat, principalele aspecte privitoare la dreptul de a folosi forţa armată preemptively, 
prezentate de-a lungul capitolelor prezentei lucrări, ar putea fi văzute în ipoteza „celor 3 p”: în 
preîntâmpinare (pre-emptive), preventiv (preventive) şi pentru protecţie (protective)18: 

Dreptul de a folosi forţa armată pre-emptively decurge din interpretarea, larg recunoscută, a  
art. 51 din Carta Naţiunilor Unite, în sensul că dreptul la autoapărare, individuală sau colectivă, se 
exercită atât împotriva unui atac armat deja declanşat, cât şi împotriva unuia iminent. Acest drept „de a 
lovi primul înainte de a primi lovitura iminentă” este recunoscut statelor, fără ca exercitarea lui să fie 
condiţionată de informarea prealabilă a Consiliului de Securitate. O astfel de informare asupra măsurilor 
de autoapărare întreprinse este trimisă, potrivit Cartei, imediat Consiliului de Securitate, urmând ca acesta 
să ia măsurile pe care le socoteşte necesare în vederea menţinerii şi restabilirii păcii internaţionale. 

Dreptul de a folosi forţa armată preventively faţă de o ameninţare reală, dar neiminentă, 
potenţială, nu revine statelor individuale sau unor grupuri de state, ci Consiliului de Securitate, în virtutea 
şi în condiţiile prevăzute de capitolul VII al Cartei.  

Dreptul de a folosi forţa protectively, cu scopul de a proteja oameni, minorităţi, chiar popoare 
întregi împotriva genocidului, epurării rasiale, religioase, etnice, ca şi împotriva altor forme grave de 
încălcare a drepturilor omului revine comunităţii internaţionale, aşa cum aceasta este întruchipată de 
Organizaţia Naţiunilor Unite şi, în cadrul acesteia, de Consiliul de Securitate. 

O astfel de viziune respectă întrutotul litera şi spiritul Cartei în ceea ce priveşte folosirea forţei în 
relaţiile internaţionale. Statele pot utiliza forţa armată doar în autoapărare. Consiliul de Securitate poate 
decide apelul la forţă împotriva unui atac deschis, împotriva unor ameninţări reale, dar încă latente, 
precum şi în cazul în care trebuie protejaţi oameni, iar statul ai căror cetăţeni sunt aceştia nu e capabil sau 
nu doreşte să facă acest lucru.19 

Dorinţa fierbinte de a aduce împreună diferitele popoare şi neamuri ale lumii este un gen de 
ambiţie vrednică de toată lauda, dar cei care nu simt această chemare nu trebuie să-şi piardă nădejdea că 
vor practica vreodată diplomaţia. Această cerinţă nu este esenţială. Într-adevăr, ea poate constitui un 
obstacol. Asemeni judecătorului care a întrerupt discursul oratoric plin de elan al avocatului aflat în sala 
de judecată pentru a-i solicita „Haideţi să vorbim mai puţin despre dreptate şi ceva mai mult despre 
lege”, comisiile de selecţie în serviciul diplomatic au tendinţa de a privi cu suspiciune o ambiţie 
înflăcărată ce se consumă neîntinată. Dragostea faţă de umanitate, în opinia lor, este fără îndoială bine 
primită, dar nu trebuie să uităm că cineva trebuie să se ocupe şi de celelalte aspecte ale profesiei. Ei 
privesc diplomaţia nu ca pe o vocaţie, ci ca pe o profesie ce impune celor ce o practică anumite abilităţi şi 
înclinaţii; iar un candidat ce dovedeşte o râvnă prea mare în slujirea umanităţii este îndrumat să se lase de 
diplomaţie şi să-şi îndrepte mai degrabă energia spre căi ceva mai potrivite pentru talentul lor, precum 
preoţia sau politica.20 

Leacul universal prescris, în zilele noastre, în toate situaţiile de suferinţă la nivel internaţional 
este acesta: dacă avem îndoieli, organizăm o conferinţă; dacă suntem în pierdere înfiinţăm o organizaţie 
internaţională.21 

Fără îndoială, intrarea în epoca nucleară a sensibilizat interesul opiniei publice în cunoaşterea 
lumii diplomatice şi a realizărilor ei mai mult decât oricând. Fiecare criză poartă cu ea pericolul 
înfricoşător al înlăturării, şi astăzi, în momente de tensiune la nivel internaţional lumea priveşte cu 
nerăbdare numirile, chemările, revocările sau demisiile ambasadorilor, miniştrilor de externe, 
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preşedinţilor şi prim-miniştrilor. Discutăm cu privire la Naţiunile Unite şi secretarul general al acesteia. 
Ne întrebăm dacă o întâlnire de nivelul unui summit va ajuta şi până unde vor putea să îşi exercite 
influenţa diferitele personalităţi. Încercăm să prevedem şansele unei negocieri reuşite, să construim 
ipoteze cu privire la intenţiile Rusiei sau ne întrebăm dacă principiile tradiţionale ale diplomaţiei de rit 
vechi nu au apus. Iar peste toate, sperăm că acei oameni importanţi prin aparenţa lor ce tot ies şi intră 
din/în Casa Albă, clădirile Naţiunilor Unite, numărul 10 al Străzii Downing sau Kremlin ştiu ce fac – dar 
nu suntem niciodată siguri de asta. 

„Diplomaţia şi apărarea nu pot fi înlocuite una cu cealaltă”, spunea preşedintele Kennedy într-
unul din discursurile sale. „În condiţiile în care un singur conflict se poate transforma peste noapte într-
un holocaust al norilor ciupercă, o mare putere nu-şi va dovedi fermitatea lăsând responsabilitatea 
explorării intenţiilor celorlalte părţi santinelelor sau celor care nu ştiu să poarte întreaga 
responsabilitate. Nici armele de ultimă generaţie nu pot fi folosite în mod legitim, nici sacrificiul extrem 
nu poate fi invocat pe drept, până când nu au fost chibzuite toate soluţiile admisibile.”22  

De ce ar trebui ca un stat multietnic, favorizat practic de unul singur dintre grupurile etnice, să 
fie impus din exterior prin forţă militară? Ce interes naţional american sau ţel mai larg erau slujite de o 
asemenea politică?23  

Lumea, privită în ansamblu, apare atât de diversă în ceea ce priveşte condiţiile de existenţă şi 
statutul internaţional al statelor care o alcătuiesc. Pe fundalul acestei diversităţi, teza războiului preventiv 
apare ca o sfidare formidabilă pentru înseşi premisele ordinii mondiale bazate pe Carta ONU. Iar ea se 
dovedeşte molipsitoare: după ce a fost enunţată de Statele Unite şi susţinută de Marea Britanie, Rusia, 
apoi Franţa aveau să vină cu variante proprii ale dreptului de a lovi preventiv pe cei pe care-i consideră o 
ameninţare reală, chiar dacă nu iminentă. S-a ajuns, prin urmare, ca patru dintre cei cinci membri 
permanenţi ai Consiliului de Securitate să adopte doctrine militare care presupun o formă sau alta de 
război preventiv, în purtarea cărora ar putea fi folosite şi arme nucleare. Se naşte, astfel, sub ochii 
contemporanilor un fel de ordine mondială bicefală: pe de-o parte, scopurile şi principiile Naţiunilor 
Unite rămân neatinse în Cartă; pe de altă parte, câteva mari puteri, deşi, formal, nu neagă Carta, îşi 
atribuie drepturi care transformă legea internaţională în literă moartă. Ce consens internaţional se poate 
clădi pe asemenea premise?24 

Iată câteva dileme ale diplomaţiei la începutul secolului al XXI-lea. Cum le va face faţă? Ca să 
nu se compromită, devenind instrumentul unor politici care lărgesc breşa deja existentă în fundamentele 
principiale ale Ordinii Mondiale, ar trebui ca în slujba diplomaţiei să se afle măcar câţiva oameni de geniu 
sau înzestraţi cu talente deosebite. Dar asemenea oameni nu mai sunt atraşi, în ultima vreme, de jocul 
diplomatic, în această lume nouă ce navighează pe o mare agitată şi plină de capcane.25 

Înfăptuirea unor schimbări înnoitoare în relaţiile internaţionale este de neconciliat însă cu 
perpetuarea unor vechi practici, cu spionajul, cu terorismul, cu încurajarea unor acţiuni care tind la 
schimbarea unor regimuri politice, ori la înlocuirea formei lor de guvernământ. Arsenalul metodelor 
diplomatice ale viitorului trebuie să fie structurat neechivoc pe respectul ferm al principiilor dreptului 
internaţional, al suveranităţii statelor, iar nu pe mijloace ilicite, care primejduiesc stabilitatea sistemului 
internaţional şi relaţiile paşnice dintre naţiuni. Diplomaţia viitorului este esenţialmente o diplomaţie a 
colaborării unor ţări care adoptă opţiuni independente de dezvoltare economică şi socială, în concordanţă 
cu interesele şi aspiraţiile naţionale. Ea nu se conciliază şi nici nu se poate concilia cu tendinţele de a 
menţine prin forţă preeminenţa unor state asupra altora, ori de a perpetua o poziţie dezavantajoasă unor 
ţări în sistemul internaţional. Pledăm în fond pentru o diplomaţie autentică a negocierilor, bazată pe 

                                                 
22 Charles Roetter, The Diplomatic art. an Informal History of World Diplomacy, Macrae Smith Company: 

Philadelphia, 1963, pp. 18-19. 
23 Henry Kissinger, Are nevoie America de o politică externă? Către diplomaţia secolului XXI, Editura Incitatus, 

2002, p. 231. 
24 Constantin Vlad, Diplomaţia secolului XX, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2006, p. 770. 
25 Ibidem. 
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respectul suveranităţii, din care formele şi metodele diplomaţiei secrete vor trebui eradicate  
definitiv. 26  

Concluzii 
 
„În societăţile în care mijloacele puterii sunt de o dimensiune imensă şi de o formă centralizată, 

câţiva oameni pot fi astfel plasaţi în structura istorică încât, prin deciziile lor transformă condiţiile 
structurale conform cărora trăiesc majoritatea oamenilor. Referitor la aceste mijloace de administrare, 
de producţie şi de violenţă, pare clar că din ce în ce mai multe evenimente sunt datorate mai puţin 
vreunei fatalităţi incontrolabile cât deciziilor, lipsurilor, ignoranţei – după caz – cercurilor superioare 
ale superstatelor. Fatalitatea poate fi depăşită. Trebuie să reuşim să înţelegem acest lucru, chiar dacă 
domeniul fatalităţii este în descreştere şi devine organizat, în fapt, sub forma iresponsabilităţii. Trebuie 
ca oamenii puterii să fie responsabili de evenimentele capitale, trebuie să le demascăm pretenţiile – şi 
adeseori propriile lor convingeri greşite – că ei nu sunt responsabili. Politica noastră, în concluzie, 
trebuie să fie politica responsabilităţii.”27  

Istoria relaţiilor dintre state s-a aflat de-a lungul timpului într-o balanţă nicicând echilibrată a 
momentelor război-pace, acestea căpătând conotaţie juridică din momentul formării şi dezvoltării statelor-
naţiune. Dreptul internaţional şi organizarea internaţională constituie o parte importantă a realităţii 
politice, pentru că ele influenţează modul în care se comportă statele. Clasica balanţă a puterii nu a făcut 
războiul ilegal. Folosirea forţei militare a fost acceptată şi nu de puţine ori a asigurat stabilitatea 
sistemului. Cu toate acestea, secolul al XIX-lea marchează momentul de cotitură în ordinea juridică a 
statelor prin eforturile repetate ale acestora de a se organiza împotriva războiului, de a-şi reglementa 
diferendele cu prioritate pe cale paşnică, semnând tratate, instituind proceduri şi instituţii menite să 
sprijine efortul statelor în modelarea unei lumi paşnice, a unei lumi mai bune.  

Adoptarea, în 1945, la San Francisco a Cartei Naţiunilor Unite a reprezentat un moment de 
radicală decizie a statelor marcate în mod profund de urmările Celui de-al Doilea Război Mondial, 
pregătite să creeze o organizaţie capabilă să evite repetarea unei asemenea tragedii la scară mondială. 
Sistemul Cartei era clădit pe următoarele fundamente:  

 folosirea forţei armate şi chiar ameninţarea cu folosirea acesteia erau interzise pentru 
totdeauna (art. 2, alineatul 4);  

 Consiliului de Securitate i s-a dat rolul de gardian al comunităţii internaţionale: în caz de 
violare a păcii şi securităţii internaţionale sau chiar de ameninţare a păcii, Consiliul putea să-şi trimită 
forţele armate (alcătuite din unităţi puse la dispoziţia organizaţiei de către statele membre) la locul faptei;  

 în situaţii excepţionale, un stat se poate apăra atunci când este victima unui atac armat  
(art. 51). 

Cu toate acestea, secolul al XX-lea scoate la iveală un nou tablou al conflictelor, conflicte 
intrastatale, războaie identitare (denumite şi culturale), războiul asimetric, războiul informatic etc., 
metodele de rezolvare paşnică a conflictelor enumerate în Carta Naţiunilor Unite dovedindu-se, practic, 
neputincioase. Eficienţa redusă a acţiunilor Naţiunilor Unite care elaboraseră şi aplicaseră metoda forţelor 
de clădire şi menţinere a păcii a fost influenţată de factori precum: caracterul limitat al mandatului care nu 
răspundea situaţiei de pe teren, lipsa fondurilor, şi orientarea marilor puteri spre soluţii şi intervenţii 
proprii purtate în afara sau doar cu notificarea Consiliului de Securitate. 

În mijlocul tuturor acestor confruntări, diplomaţia se doreşte a fi practicată ca ştiinţa şi arta de a 
înţelege cauzele diferendelor existente, de a căuta cele mai potrivite soluţii pentru prevenirea sau 
depăşirea stărilor conflictuale şi restabilirea păcii.  

Diplomaţia aduce împreună diferitele popoare şi neamuri ale lumii, îşi regăseşte funcţiile în 
normele şi principiile dreptului internaţional, chibzuieşte toate soluţiile admisibile nu prin mijloace 
echivoce, ci practicând negocieri deschise, duse cu răbdare şi perseverenţă, nu face promisiuni false, ci 
descoperă falsitatea, intuieşte şansele de reuşită, ştie să se retragă la momentul oportun şi să insiste asupra 
soluţiei pentru care are mandat. 

                                                 
26 Victor Duculescu, Diplomaţia secretă, Editura „Casa Europeană”, Bucureşti, 1992, pp. 6-7. 
27 C. Wright Mills, The Causes of World War Three, Ballantine Books, New York, 1960, pp. 28 şi 184, apud Gilbert 

Achcar, Noul război rece. Lumea după Kosovo, Editura Corint, Bucureşti, 2002, p. 96. 



 
 

- 189 -

Atât diplomaţia, cât şi alte aspecte ale activităţii umane sunt influenţate de schimbarea 
contextului. Dezvoltarea comunicării a revoluţionat metodele şi procedurile diplomatice şi este de prisos 
să subliniem rolul ştiinţei aplicate în modificarea fundamentelor puterii. Însă, de-a lungul vremii, natura 
umană trebuie privită ca un element constant. Avioanele supersonice înlocuiesc artileria trasă de cai, arme 
nucleare iau locul săbiilor, totuşi omul este cel ce îndeplineşte scopurile de bază ce rămân neschimbate. 
Mijloacele noi pe care ştiinţa le-a aşezat în mâinile oamenilor, poartă cu ele o semnificaţie nedorită în 
zilele noastre, responsabilitatea şi interesul activităţii şefilor de stat şi diplomaţilor: dacă ei nu reuşesc noi 
vom eşua.  
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