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CAPITOLUL I MANAGEMENT 

MOTIVAŢIA RAŢIONALĂ A UNUI ACT 
IRAŢIONAL – TERORISMUL SUICIDAR 

Chestor general de poliţie,  
prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU, 

Subcomisar de poliţie George Paul ALBU,  
 
Abstract 
Atacurile suicidare săvârşite de organizaţiile teroriste au devenit un fapt 

cotidian, iar evaluarea ameninţării cu astfel de acţiuni, de o ferocitate ieşită din 
comun, a câştigat o importanţă strategică. Deşi majoritatea atentatelor sinucigaşe 
săvârşite în scop terorist au avut loc în Orientul Mijlociu, această tehnică nu poate fi 
considerată specifică unei anumite culturi sau religii. 

 
Tragicele evenimente produse în Statele Unite ale Americii la 11 

septembrie 2001 au scos în evidenţă dimensiunea planetară a ameninţării teroriste 
în pragul mileniului III. Prin îmbinarea a două procedee teroriste clasice – 
deturnarea unor avioane de pasageri şi atentatul sinucigaş – organizaţia Al-Qaida a 
scris o nouă pagină sângeroasă în istoria modernă şi a demonstrat că societatea 
contemporană nu este pregătită să facă faţă acestei ameninţări. 

Analiza atentatelor sinucigaşe înregistrate pe plan mondial, după acest 
moment de răscruce, evidenţiază atât o extindere a distribuţiei lor geografice, cât şi 
o diversificare a ţintelor vizate de terorişti. Dacă, până la aceea dată, atentatele 
sinucigaşe se produseseră aproape exclusiv în câteva regiuni ale planetei 
(îndeosebi Sri Lanka şi Orientul Mijlociu), ulterior fenomenul a cunoscut o 
amplificare rapidă, de natură să stârnească îngrijorarea factorilor de răspundere. 

Odată cu apariţia Al-Qaida, atentatele sinucigaşe şi-au pierdut caracterul 
de fenomen local. Globalizarea terorismului s-a concretizat în constituirea, în jurul 
acestei organizaţii, a unei adevărate reţele de grupări teroriste islamice, care a 
dovedit că este în măsură şi îşi atingă principalul obiectiv, acela de a lovi interesele 
occidentale şi, îndeosebi, pe cele ale „Marelui Satan” din întreaga lume. 

Informaţia necesară pregătirii şi producerii unor asemenea acţiuni este 
acum răspândită pe web. Marea Enciclopedie a Jihadului, Ghidul teroristului islamic 
şi Manualul teroristului sunt surse de informare uşor accesabile de pe orice 
continent, globalizarea terorismului însemnând şi globalizarea tehnicilor de 
săvârşire a atacurilor teroriste sinucigaşe. 

Dificultatea găsirii unei definiţii este valabilă şi în cazul terorismului 
sinucigaş. În literatura de specialitate anglo-saxonă se utilizează sintagma suicide 
bombings, care acoperă însă numai acele atacuri sinucigaşe în care se utilizează 
explozivi. După cum au demonstrat atacurile de la 11 septembrie 2001, atentatele 
sinucigaşe se pot realiza cu mijloace din cele mai diverse, inclusiv cu avioane de 
linie civile. Expresii precum genocide bombings sau homicide attacks sunt folosite 
frecvent, pentru a evidenţia natura infracţională a actului de violenţă, luând în 
considerare efectele asupra victimelor, dar ignorând moartea deliberată a autorului. 
Sintagma operaţiunii de martiraj (martyrdom operations) pune accentul pe motivaţia 
atentatorilor, generând conexiuni cu noţiunea de război sfânt, în timp ce termenul 
de operaţiuni sinucigaşe (suicide operations) mută accentul pe rolul organizaţiei în 
producerea actului terorist, având o conotaţie militară. 
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Mult mai adecvat este termenul de atentat sinucigaş, definit drept o 
operaţiune teroristă al cărei succes este condiţionat de moartea planificată prin 
voinţa proprie a sinucigaşului. Finalitatea acestuia este condiţionată de moartea 
teroristului care ştie că, dacă nu se sinucide, operaţiunea nu poate fi încununată de 
succes (Cronin, 2003). 

O asemenea formă de acţiune se diferenţiază de marea majoritate a 
actelor teroriste în care autorii sunt conştienţi că pot muri, dar a căror reuşită nu 
solicită, în mod necesar, decesul teroriştilor. Chiar dacă şansele de supravieţuire 
sunt uneori minime, cei mai mulţi terorişti nu îşi caută, în mod deliberat, sfârşitul. 
De asemenea, Ariel Merari, cercetător al acestui fenomen, sublinia că, pentru o 
corectă caracterizare a terorismului sinucigaş este necesar să se stabilească cu 
exactitate voluntariatul individului în comiterea atentatului, având în vedere că au 
fost identificate cazuri în care atentatorii sinucigaşi au fost induşi în eroare de către 
cei care i-au instruit, spunându-li-se că vor supravieţui comiterii atacului (Merari, 
2003). 

 
Istoric 

Auto-sacrificiul în slujba unei cauze nobile a fost deseori întâlnit în istoria 
umanităţii, îndeosebi în timpul confruntărilor militare. Atentatele sinucigaşe s-au 
manifestat la rândul lor în numeroase epoci istorice. Membrii unor grupări teroriste 
din antichitate, fără a avea la dispoziţie explozivi şi fără a beneficia de mediatizarea 
intensă din prezent, nu au ezitat să se angajeze în acte deliberate de  
auto-sacrificiu, pentru a obţine efecte simbolice. 

Primele referiri la acte sinucigaşe datează din antichitate, menţionându-se 
membrii a două secte evreieşti, Zealots şi Sicarii, care atacau legiunile romane 
staţionate în Iudeea în locuri publice, deşi erau pe deplin conştienţi că aceasta le 
va aduce moartea (Rapport, 1984). O altă grupare care a utilizat atentate 
sinucigaşe asupra unor ţinte reprezentative a fost ordinul islamic al „Asasinilor”, 
care a acţionat în perioada 1090-1272. Atentatorii erau descrişi de către grupul din 
care făceau parte ca „fedaini” („cei dedicaţi”) iar cultul martirilor pe care îl practicau 
este frecvent citat ca un model istoric pentru atentatorii sinucigaşi ai unor 
organizaţii teroriste islamice din zilele noastre (Bartlett, 2001). 

Atentate sinucigaşe au fost realizate în secolele XVIII, XIX şi la începutul 
secolului XX de numeroase comunităţi musulmane din Asia, îndeosebi cele din 
Malabar (sud-estul Indiei), Atjeh (nordul Sumatrei), Mindanao şi Sulu (sudul 
Filipinelor), cu scopul de a produce teamă în rândul coloniştilor europeni. În toate 
aceste comunităţi, autorii urmau anumite ritualuri religioase înainte de realizarea 
atacurilor, aspirau la statutul de martiri şi erau convinşi că prin gestul lor apărau 
interesele propriei comunităţi (Dale, 1988). 

Atentatele sinucigaşe, ca tehnică a terorismului, nu sunt însă specifice unei 
anumite culturi sau religii. În vremuri de pace, sinuciderea este interzisă nu numai 
creştinilor, ci şi musulmanilor, dar în război ea devine un gest care confirmă 
patriotismul credinciosului. Conform analiştilor culturii islamice, atentatele 
sinucigaşe sunt considerate de fundamentalişti drept un act de sacrificiu personal, 
termenul istishad semnificând martirajul în slujba lui Allah în timp ce intihar 
denumeşte sinuciderea egoistă, din motive personale. 

Tehnica atacurilor sinucigaşe a fost folosită şi în al doilea Război Mondial. 
Deşi acele atacuri nu pot fi considerate teroriste, fiind desfăşurate pe durata 
războiului, atacurile kamikaze sau „Vântul divin” au fost folosite de către militarii 
japonezi pentru prima dată în Bătălia Filipinelor. În aprilie 1945, în lupta de la 
Okinawa, peste 2000 de avioane japoneze au lovit flota americană, distrugând mai 
mult de 300 de nave şi ucigând peste 5000 de militari americani. 
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Dezvoltarea accelerată a mijloacelor tehnice a dus la renunţarea treptată la 
practica atentatelor sinucigaşe, atingerea scopului putându-se realiza şi fără 
sacrificarea unui membru al organizaţiei teroriste. La jumătatea secolului XX, cele 
mai răspândite forme de manifestare ale terorismului au devenit atentatele cu 
bomba pre-amplasate sau detonate prin telecomandă, luările de ostatici şi 
deturnările de aeronave (Iliescu, 2006). 

În replică, guvernele s-au văzut nevoite să-şi îmbunătăţească cu rapiditate 
metodele contra-teroriste. Confruntate cu perimetre de securitate în jurul 
obiectivelor vizate, detectoare de metale şi măsuri de securitate din cele mai 
diverse, organizaţiile teroriste au procedat la revizuirea modalităţilor de operare. 
Unele dintre ele, îndeosebi cele motivate religios sau etnic-naţionaliste, au 
reintrodus tehnica atentatelor sinucigaşe. 

Actul de naştere al terorismului sinucigaş modern este considerat atentatul 
sinucigaş cu un camion-capcană comis de Hezbollah asupra unei tabere a 
infanteriştilor marini din Beirut (23 octombrie 1998), soldat cu 241 de morţi şi peste 
100 de răniţi. În lunile care au urmat, atacurile de acest gen s-au repetat, S.U.A. şi 
Franţa fiind nevoite să îşi retragă toţi militarii din Liban. 

Atacurile din 1983 au inspirat ulterior grupări teroriste din întreaga lume, 
inclusiv cea mai sângeroasă campanie de atacuri sinucigaşe din istoria modernă 
declanşată de către organizaţia teroristă Tigrii Eliberatori ai Tamilului Eelam 
(LTTE), care au ca scop obţinerea independenţei unei regiuni din Sri-Lanka. În 
prezent, LTTE este considerată responsabilă pentru mai bine din jumătate din 
atentatele sinucigaşe înregistrate la nivel mondial, fiind creditată cu săvârşirea a 
mai mult de 220 de acţiuni (Waldman, 2003). 

În ultimele două decenii, atentate sinucigaşe au fost comise de grupări 
teroriste din cele mai diverse, incluzând organizaţii musulmane (atât şiite, cât şi 
sunite), creştine, hinduse, sikh sau evreieşti (Laqueur, 2003).  

Serviciul de cercetare al Congresului SUA, în raportul întocmit în anul 2003 
cu privire la terorism şi atacuri sinucigaşe, a prezentat o listă parţială a 
organizaţiilor care au utilizat această tehnică: Hamas, Hezbollah, Jihadul Islamic 
Palestinian, Brigăzile Martirilor „Al-Aqsa” (Palestina), Al-Ansar Mujahidin (Cecenia), 
Jihadul Islamic Egiptean, Lashkar-e Taiba (Kashmir), Grupul Islamic Armat 
(Algeria), Babbar Khalsa (India), Tigrii Eliberatori ai Tamilului Eelam (Sri Lanka), 
Partidul Muncitorilor din Kurdistan (Turcia) şi „Al-Qaida”. 

 
Motivaţii personale ale terorismului sinucigaş 

Studii recente efectuate în domeniul atentatelor sinucigaşe demonstrează 
că acestea nu sunt comise de indivizi dezechilibraţi psihic, ponderea atentatorilor 
cu probleme psihice din totalul acţiunilor de acest gen fiind foarte scăzută. S-a 
constatat că marea lor majoritate sunt normali din punct de vedere psihologic, 
cazurile de patologie psihică fiind nesemnificative, iar acţiunile sunt premeditate 
până în cele mai mici detalii. Deşi au existat şi situaţii de coerciţie sau abandon în 
activitatea de recrutare a atentatorilor sinucigaşi ori în privinţa derulării atacurilor 
propriu-zise, marea majoritate a acestora au părut conştienţi de iminenţa trecerii lor 
în nefiinţă cât şi de soarta victimelor lor (Cronin, 2003). 

Din perspectiva atentatorilor individuali, actul de martiraj poate fi un mod de 
a produce o impresie puternică asupra opiniei publice sau un exemplu pentru aceia 
dintre semenii care, la un moment dat, îşi percep viaţa ca lipsită de sens 
(Crenshaw, 2001). 
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O altă categorie de atentatori sinucigaşi sunt cei motivaţi de năzuinţa spre 
puritate religioasă sau de sentimentul datoriei faţă de binele grupului/comunităţii din 
care fac parte. 

Religia, ideologia sau cultura joacă uneori un rol determinant asupra 
motivaţiei individuale, în egală măsură cu sentimentul de injustiţie. Acest lucru este 
foarte vizibil în cazul grupărilor teroriste palestiniene, care şi-au dezvoltat o 
„subcultură a martirajului”. Copiii care trăiesc într-un mediu care glorifică sacrificiul 
suprem în slujba cauzei palestiniene şi împotriva poporului israelian sunt puternic 
îndoctrinaţi, astfel încât, în momentul în care ajung la maturitate, opţiunea pentru o 
astfel de soluţie devine normală. Teroriştilor sinucigaşi palestinieni li se oferă atât 
recompense religioase (un loc în Paradis în lumea de dincolo) şi sociale (prestigiu, 
celebritate), cât şi materiale sub forma unor venituri substanţiale pentru membrii de 
familie oferite după moartea lor (Brooks, 2002). 

După atentatele din 11 septembrie 2001, analiştii care studiază fenomenul 
terorist au fost nevoiţi să revizuiască „profilul” atentatorului sinucigaş clasic, care 
evidenţia un bărbat, 18-27 ani, necăsătorit, relativ needucat şi uşor influenţabil 
(Ganor, 2001). 

Datele publicate cu privire la autorii atentatelor din New York şi Washington 
au dezvăluit implicarea unor indivizi trecuţi de prima tinereţe, educaţi, licenţiaţi, 
având brevet de pilot, căsătoriţi şi având o viaţă de familie ce se încadra în limitele 
normalului. În acelaşi sens, Intifada palestiniană a evidenţiat implicarea unor 
studenţi de colegiu, a bărbaţilor de vârstă medie căsătoriţi şi având copii, a fiilor 
unor oameni de afaceri foarte înstăriţi, precum şi creşterea numărului de copii şi 
femei, un procent semnificativ din totalul atentatorilor individuali palestinieni fiind 
văduve sau femei îndoliate, care caută să răzbune astfel moartea violentă a soţului, 
fratelui sau iubitului (Trounson, Wilkinson, 2003). 

 
Motivaţii organizaţionale ale atentatorilor sinucigaşi 

Potrivit specialiştilor în domeniu, rolul organizaţiei teroriste este esenţial în 
săvârşirea majorităţii atentatelor sinucigaşe, intervenind în toate etapele acestora, 
de la planificare şi achiziţionarea armamentului la alegerea operatorilor şi ţintelor. 
Cu foarte puţine excepţii, în epoca modernă, atacurile au fost comise de membri ai 
unor organizaţii teroriste puternice. Opţiunea acestora pentru un atentat sinucigaş 
nu este întâmplătoare (Vedantam, 2001), din perspectiva organizaţională existând 
numeroase avantaje în utilizarea unor asemenea acţiuni. 

Atentatele sinucigaşe se soldează, de cele mai multe ori, cu un număr mai 
mare de victime decât alte forme de atac terorist. Din totalul actelor teroriste 
înregistrate la nivel mondial între 1980 şi 2001, atentatele sinucigaşe au 
reprezentat numai un procent de 3%, dar au produs 48% din numărul victimelor 
(Pape, 2003), efectele psihologice asupra populaţiei-ţintă fiind deosebit de 
puternice. 

Violenţa acestor atacuri atrage o mai mare publicitate decât alte forme de 
acţiuni teroriste. Natura şocantă a incidentului, numărul mare al victimelor, 
motivaţia atentatorului sunt elemente care impresionează opinia publică, atrăgând 
atenţia asupra organizaţiei teroriste şi obiectivelor acesteia. Martirajul are o valoare 
simbolică nu numai în culturile islamice, ci şi în alte culturi. Moartea unui membru al 
organizaţiei îi conferă acesteia o legitimitate sporită. Mesajul transmis opiniei 
publice este esenţial: pentru organizaţia respectivă nu există cale de întoarcere. 
Unele grupări teroriste glorifică sistematic astfel de atentate, instituind un „cult al 
martirilor”, promovat prin toate mijloacele, de la postere şi afişe la cântece şi 
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legende. Astfel de campanii se dovedesc deosebit de atractive pentru potenţialii 
recruţi (ABC News, 2001). 

Atentatorii sinucigaşi sunt adesea consideraţi de către organizaţiile din care 
fac parte drept o resursă valoroasă, iar succesul acţiunilor lor generează un câştig 
net, politic sau financiar. Câştigul politic este urmărit de către acele organizaţii care 
intră în competiţie cu altele pentru obţinerea puterii (vezi Hamas versus Jihadul 
Islamic Palestinian). În acest caz, atentatele sinucigaşe reprezintă mijlocul de 
dobândire a unui avantaj asupra grupurilor rivale (Cronin, 2003). 

Implicarea organizaţiei în atentatul sinucigaş este demonstrată prin 
intermediul unor casete video înregistrate înaintea comiterii atentatului, în care 
teroristul, aşa-numitul martir în viaţă, având pe fundal steagul grupării din care face 
parte şi ţinând în mână o armă de asalt şi o copie a Coranului, explică în faţa 
camerei de luat vederi motivul acţiunii sale. Astfel de imagini sunt folosite atât 
pentru a câştiga noi adepţi, cât şi pentru a  creşte coeziunea şi moralul grupului 
(Hofmann, 2003). 

Deşi atentatele sinucigaşe sunt considerate printre cele mai puţin 
costisitoare acţiuni teroriste, estimându-se că, de cele mai multe ori, costul 
materialelor utilizate în producerea lor nu a depăşit 150 de dolari, ele pot aduce 
însă organizaţiei venituri importante, constând în donaţii din partea unor entităţi 
aflate la mare distanţă, care doresc, în acest mod, să asigure şi altora condiţiile de 
a muri pentru cauză. Nu de puţine ori astfel de donaţii pot ajunge la sume de 
milioane şi chiar zeci de milioane de dolari (Hofmann, 2003). 

Utilizarea atentatorilor sinucigaşi oferă importante avantaje tactice. Întrucât 
nu este necesară stabilirea unor rute de evacuare pentru autor/autori, 
complexitatea planului de acţiune este sensibil diminuată. „Bombele umane” sunt 
capabile să ajungă mult mai aproape de ţintă şi deţin controlul asupra dispozitivului 
exploziv până în ultimul moment, ceea ce oferă şanse sporite de succes, exemplu 
elocvent în acest sens fiind uciderea fostului premier iranian Rajiv Gandhi, în anul 
1991, de către o femeie care şi-a detonat încărcătura explozivă aflată sub 
îmbrăcăminte de la numai câţiva metri distanţă. În plus, atentatul sinucigaş nu 
periclitează siguranţa organizaţiei, riscul scurgerii de informaţii post-operaţionale 
fiind eliminat. Autorul nu trebuie să se teamă că va fi capturat, interogat, judecat 
sau închis, ceea ce în anumite culturi reprezintă dezonoarea, considerată mai  
rea decât moartea, Tigrii Tamili fiind cunoscuţi pentru faptul că, în mod  
tradiţional, poartă asupra lor pastile de cianură folosite în situaţiile în care ar putea 
fi capturaţi. 

În sfârşit, atentatele sinucigaşe sunt o metodă infailibilă de intimidare a 
populaţiei. Este larg răspândită opinia conform căreia, dată fiind hotărârea  
fermă a atacatorilor, mergând până la fanatism, astfel de atacuri nu pot fi oprite. De 
altfel, organizaţiile teroriste care iniţiază astfel de atentate susţin în permanenţă că 
au pregătit mulţi alţi voluntari care aşteaptă să preia locul martirului căzut la 
datorie. 

Ritualurile la care sunt supuşi „martirii în viaţă” sunt menite să îi pună în 
imposibilitatea de a se răzgândi fără a-şi pierde onoarea şi locul din societate. În 
unele organizaţii se stimulează chiar competiţii între candidaţii la „misiunea de 
onoare”. 

Există şi un efect psihologic secundar urmărit prin aceste atentate. 
Confruntate frecvent cu astfel de acţiuni şi neavând indicii clare de identificare a 
autorilor, forţele de ordine ajung inevitabil să comită erori, împuşcând din greşeală 
persoane suspecte ce au asupra lor încărcături explozive. Mediatizarea unor astfel 
de cazuri produce panică în rândul populaţiei-ţintă, servind astfel obiectivelor 
organizaţiei teroriste. 
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Implicarea femeilor în săvârşirea atacurilor sinucigaşe – Văduvele 
negre 

 
Deşi participarea femeilor la săvârşirea acestui gen de atacuri nu este 

neobişnuită, implicarea sporită a femeilor constatată în ultimii ani a indicat 
specialiştilor în domeniu o tentativă a organizaţiilor teroriste contemporane de a 
atrage în astfel de misiuni categorii sociale mai puţin implicate până în prezent. 
Este cunoscut faptul că, atunci când autorităţile impun măsuri antiteroriste care 
limitează posibilitatea de acţiune a organizaţiilor, intensifică măsurile de securitate 
sau identifică şi anihilează un anumit mod de operare, grupările teroriste caută să 
descopere şi să exploateze vulnerabilităţi noi, adaptându-şi în mod corespunzător 
formele de acţiune. 

Tigrii Eliberatori ai Tamilului Eelam este organizaţia în cadrul căreia 
aproximativ o treime din membrii celebrelor comandouri intitulate Black Tigers, 
specializate în atentate sinucigaşe, sunt femei. Cel mai cunoscut atentat terorist 
comis de o membră a Tigrilor Tamili este cel în care şi-a pierdut viaţa premierul 
indian Rajiv Gandhi, în anul 1991. În cadrul unui miting electoral, terorista a ajuns 
în imediata proximitate a premierului, purtând sub robă o centură explozivă care îi 
dădea aparenţa unei femei însărcinate. În luna decembrie 1999, o altă teroristă 
LTTE s-a aruncat în aer la o întrunire politică, omorând 23 de persoane şi rănindu-l 
pe preşedintele sri lankez, Chandrika Kumaratunga. 

Specialiştii susţin că, în viziunea acestei organizaţii, femeile atrag mult mai 
puţin atenţia forţelor de securitate, fiind considerate de cele mai multe ori 
inofensive, iar ca urmare a concepţiilor sociale referitoare la percheziţia corporală a 
acestora pot ajunge cu mai multă uşurinţă în imediata proximitatea ţintei. Pentru 
îndeplinirea unui asemenea obiectiv, încă de la vârsta de 10 ani, atât fete cât şi 
băieţi sunt selectaţi pentru a fi pregătiţi în scopul realizării în viitor a sacrificiului 
suprem (Jane’s Intelligence Review, 2000). 

În cazul PKK, ponderea atentatelor sinucigaşe comise de femei s-a 
apropiat de două treimi. Astfel, din cele 14 atentate sinucigaşe comise de această 
organizaţie între 30 iunie 1995 şi 5 iulie 1999, opt au fost realizate de femei. Ca o 
particularitate a PKK, atentatorii nu au fost voluntari, ei fiind desemnaţi pentru 
misiunile respective de conducerea organizaţiei. Potrivit serviciilor turce de 
informaţii, membrii PKK care au refuzat să se sacrifice au fost împuşcaţi în faţa 
colegilor. Preferinţa în utilizarea femeilor este determinată de convingerea că ele 
nu sunt eligibile pentru derularea unor acţiuni rapide de tip hit-and-run (Ergil, 2002). 

În Orientul Mijlociu, primele atentate sinucigaşe comise de femei au avut 
loc la jumătatea anilor ’80 în sudul Libanului, în timp ce în Israel primul atentat 
săvârşit de o femeie a avut loc în anul 2002. Acestea au fost săvârşite de persoane 
recrutate de către Brigăzile Martirilor „Al-Aqsa”, o grupare teroristă palestiniană 
deosebit de activă care, potrivit experţilor israelieni, a creat o unitate specială 
constituită numai din femei-terorist (Usher, 2002). 

Au fost înregistrate atacuri sinucigaşe săvârşite de femei şi în fostul spaţiu 
sovietic. În iunie 2003, o femeie a provocat o explozie într-un autobuz ucigând 16 
militari ruşi, iar în iulie 2003, două teroriste cecene s-au aruncat în aer la un concert 
rock organizat la periferia Moscovei, omorând 12 persoane.  

Văduvele negre, nume acordat de mass-media rusă femeilor-terorist 
cecene angrenate în astfel de misiuni, au fost intens mediatizate cu ocazia luării de 
ostatici de la Moscova din octombrie 2002, când camerele de luat vederi au filmat 
în rândurile teroriştilor şi câteva femei îmbrăcate în negru, având figurile acoperite 
cu văluri de aceeaşi culoare, înarmate cu pistoale şi pistoale mitralieră şi având 
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înfăşurate în jurul corpului centuri explozive. Potrivit relatărilor presei moscovite, cu 
ocazia intervenţiei forţelor antiteroriste au fost împuşcate 18 femei terorist. 

Motivaţia teroristelor cecene este, cel mai adesea, dorinţa de răzbunare a 
uciderii de către forţele militare ruse a soţilor, fraţilor, părinţilor sau copiilor (Weir, 
2003). 

 
Concluzii 
 
Iminenţa producerii unor noi atentate sinucigaşe de amploare a condus la 

studierea modalităţilor de prevenire şi combatere a acestora, iar în pofida existenţei 
unor obstacole majore existente, specialiştii în domeniu au identificat modalităţi 
concrete de contracarare a acestui tip de atac terorist. 

Astfel, una dintre metodele ofensive este iniţierea unor atacuri preventive 
împotriva organizaţiilor susceptibile de a orchestra acest gen de acţiuni, având ca 
scop limitarea capacităţilor operaţionale ale acestora, distrugerea infrastructurii de 
care dispun, capturarea sau chiar eliminarea liderilor, intimidarea, hărţuirea sau 
destrămarea grupului, precum şi intensificarea eforturilor de blocare a surselor de 
finanţare. Potrivit Raportului privind terorismul şi atentatele suicidare, destinat 
Congresului SUA, întocmit în anul 2003, un exemplu în acest sens este oferit de 
forţele de apărare israeliene care aplică mult-controversata tactică a uciderilor 
controlate, prin care sunt eliminaţi fizic anumiţi lideri ai organizaţiilor care operează 
pe teritoriul israelian, ceea ce duce la anularea unor acţiuni teroriste iminente şi 
limitează capacitatea de îndoctrinare a viitorilor atentatori. 

Trebuie menţionat că există şi riscuri în sensul că uciderea sau capturarea 
liderilor organizaţiilor teroriste poate energiza acţiunile membrilor acestora, 
determinându-i să riposteze sau să acţioneze în numele martirului recent eliminat, 
la fel cum acest gen de acţiuni pot conduce la revitalizarea sentimentelor de 
simpatie ale populaţiei, la refacerea grupului şi chiar la sporirea numărului 
simpatizanţilor. 

O altă modalitate identificată este culegerea activă şi riguroasă a 
informaţiilor cu privire la dinamica grupurilor teroriste, nivelul de îndoctrinare, ţintele 
urmărite, antrenamentul, pregătirea şi lansarea atacurilor, toate acestea în scopul 
evitării momentelor critice. 

În principiu, atacurile sinucigaşe nu se pot produce în rândul unei populaţii 
care nu pregăteşte indivizi dispuşi să se sacrifice pentru o anumită cauză, astfel că 
o altă potenţială metodă preventivă este reducerea ariei şi potenţialului de recrutare 
a viitorilor atentatori, inhibarea factorilor ideologici care conduc la formarea 
acestora şi chiar îmbunătăţirea nivelului lor de trai prin dezvoltarea economică a 
zonelor în care ei trăiesc. 

Având în vedere creşterea riscului terorist înregistrat în ultima perioadă, se 
poate aprecia că acest fenomen constituie la momentul actual un adevărat flagel al 
lumii contemporane, reprezentând una dintre ameninţările cele mai grave la adresa 
populaţiei, un fenomen social cu o bază religioasă chiar, promovat de liderii 
fundamentalişti ca formă actuală a Jihadului, susţinut prin cutume sociale, dar mai 
ales prin finanţare. 

Se consideră că terorismul sinucigaş nu va dispărea, transformându-se 
probabil într-o formă de manifestare a comportamentului individual deviant, 
argumentat de nerealizări şi decepţii personale alimentate de un climat social 
potrivnic sau indiferent. 

În viitorul apropiat, riscul producerii unui atac terorist pe teritoriul României 
va creşte odată cu instalarea primelor baze militare aliate. Din acest motiv, 
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cunoaşterea formelor de manifestare şi a organizaţiilor asociate fenomenului 
terorist capătă o importanţă crucială în luarea măsurilor ce se impun pentru 
contracararea oricăror acţiuni care ar putea afecta siguranţa naţională. 
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Abstract 
Articolul prezintă, pe scurt, două structuri importante ale crimei organizate 

internaţionale, respectiv Triadele Chinezeşti şi Yacuza japoneză. Într-o lume tot mai 
globalizată, inserţia acestor structuri ale crimei organizate devine din ce în ce mai 
vizibilă şi tot mai multe instituţii sunt puse în pericol.  

1. Consideraţii introductive 

Problema violenţei şi a crimei organizate, bine puse la punct, nu este o 
problemă nouă în istoria omenirii. Ea grevează această istorie de multe milenii. 
Este suficient să menţionăm că sclavia tradiţională – a femeilor, prostituatelor, 
copiilor etc. – în formele ei cele mai flagrante sau disimulate, ca şi practicile 
asemănătoare sclaviei, continuă, din nefericire, în multe ţări ale lumii şi astăzi. 
Astfel, potrivit datelor  ONU, în aproximativ 30 de state ale lumii persistă forme 
vechi sau noi ale sclaviei; potrivit datelor furnizate de ONU, numărul persoanelor 
reduse la condiţia de sclavi – oare fără ajutorul violenţei? – depăşeşte în lume cifra 
de 20 de milioane. Totuşi, în ultimii ani, această problemă a devenit extrem de 
îngrijorătoare pentru autorităţile din întregul Occident, deoarece asistăm pe plan 
naţional, în diverse state ale lumii, la o intensificare a actelor de violenţă1, în 
special a cazurilor de violenţă exercitate de grupuri organizate şi armate, împotriva 
unor necunoscuţi. 

Rata medie a actelor de violenţă a crescut în ultimele decenii, în 
majoritatea ţărilor occidentale, în proporţii mult mai ridicate decât a crescut rata 
medie privind populaţia2. 

Escaladarea fără precedent a criminalităţii de violenţă este, mai recent, 
alimentată şi de proliferarea diverselor secte religioase. Peste 1000 de persoane 
mor anual, victime ale unor rituri monstruoase, cu practici abominabile; alte 
asasinate sunt destinate să întreţină secretul practicilor unor secte; alte decese 
apar şi ca urmare a faptului că unele rituri interzic ajutorul medical3. 

Deşi violenţa n-a cunoscut niciodată graniţe, este vădit că Occidentul se 
află confruntat în prezent cu o recrudescenţă a actelor de înaltă violenţă organizate 
la nivel naţional sau la nivel (şi cu consecinţe) transnaţionale. 

Recenta şi periculoasa recrudescenţă a terorismului4, deopotrivă în Europa 
de Vest şi dincolo de Ocean, pe lângă faptul că jertfeşte viaţa unor persoane 
                                                 
1 Iosipescu, V. – Caruselul violentei, Editura Militară, Bucureşti, 1989, p. 9. 
2 A se vedea Noi forme şi dimensiuni – naţionale şi transnaţionale – ale criminalităţii, document de 
lucru elaborat de Secretariatul celui de-al V-lea Congres al ONU pentru prevenirea crimei şi 
tratamentul delincvenţilor, New York, 1976. 
3 Iosipescu, V. – Caruselul violenţei, Editura Militară, Bucureşti, 1989, p. 190-196. 
4 Profilaxia terorismului: studii internaţionale de psihologie penală, Paris, 1971 şi 1972. 
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nevinovate, cauzează distrugeri ale valorilor umanităţii, răspândeşte teama pentru 
ziua de azi şi de mâine. 

Vulnerabilitatea crescândă a societăţii faţă de criminalitatea cu violenţă, cu 
deosebire faţă de terorism, pune într-o lumină nouă – în condiţiile complexe ale 
vieţii internaţionale contemporane, într-o lume interdependentă – problema 
furturilor şi şantajelor la scară internaţională săvârşite de către terorişti, referitoare 
la armele atomice; criminalitatea de violenţă alimentează fenomenul înstrăinării5 şi, 
totodată, implică eventualitatea unor efecte distrugătoare pentru pacea şi 
securitatea planetei. 

2. NOŢIUNEA ORGANIZAŢIILOR CRIMINALE. TRĂSĂTURI 

Deseori, ca termen, organizaţia criminală a fost asociată cu crima 
organizată. Organizaţia criminală este o structură de indivizi, subiectul activ al 
săvârşirii unor infracţiuni şi nu se confundă cu activitatea (preocuparea) însăşi. 

În definiţia pe care am dat-o crimei organizate, am făcut referire şi la latura 
organizaţională a crimei, date fiind raporturile dintre cele două noţiuni, asemenea 
celor dintre subiectul şi predicatul unei propoziţii. 

Având în vedere considerentele arătate, definim organizaţia criminală ca 
fiind acea grupare ilegală, bine structurată, cu o diviziune clară a muncii, capabilă 
să funcţioneze timp îndelungat şi care, prin utilizarea unor mijloace şi metode 
specifice, desfăşoară activităţi interzise de lege aducătoare de profituri 
substanţiale6. 

Din definiţia prezentată se desprind următoarele trăsături:  
 caracterul ilegal al organizaţiei;  
 structura bine definită şi stabilă;  
 utilizarea unor mijloace şi metode specifice;  
 scop orientat spre obţinerea de profit. 

3. CRIMA ORGANIZATĂ CHINEZĂ: TRIADELE 

3.1.Evoluţie istorică 
 
Începuturile organizaţionale ale triadelor sunt localizate în secolul al  

XVII-lea, când dinastia imperială Ch’ing a apelat la serviciile unor călugări budişti, 
specialişti în arte marţiale, pentru a respinge atacurile opoziţiei războinice7.  
După victorie, al doilea împărat al dinastiei a vrut să-şi apropie aceste grupări de 
călugări, prin oferirea unei recompense, dar aceştia au refuzat şi s-au retras  
la mănăstirea din provincia Fukie. Simţindu-se ofensat de gestul călugărilor şi 
văzând în aceştia un pericol viitor, împăratul a dispus asedierea mănăstirii şi 
distrugerea grupării. Călugării care au scăpat din această încleştare, în număr de 
cinci, au constituit o societate secretă cu scopul de a se răzbuna pe dinastia 
Ch’ing. Acesta a fost nucleul unei imense armate secrete, Frăţia, care s-a extins pe 
întreg teritoriul chinez, având drept scop răsturnarea dinastiei Ch’ing. Cei cinci 
călugări au devenit astfel fondatorii triadelor care iniţial au avut o cauză justă, dar 
ulterior pentru procurarea fondurilor necesare s-au dedat la orice alte activităţi 
condamnabile. 
                                                 
5 Lepădatu, D., Aspecte ale unei societăţi ciudate, Editura Politică, Bucureşti, 1983, p. 197. 
6 www.biblioteca.ase.ro; 
7 Southwell, David, Bani murdari, Editura Semne, Bucureşti, 2002, p. 43. 
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Începând cu secolul al XIX-lea asistăm la extinderea teritoriului triadelor în 
Hong Kong, unde s-au implicat din plin în viaţa socială, economică şi chiar politică. 
Hong Kong-ul a devenit, alături de Taiwan, loc de refugiu pentru mulţi dintre 
membrii acestor organizaţii după instalarea puterii comuniste în China şi ofensiva 
autorităţilor împotriva crimei organizate. Astfel, în anii ’50 majoritatea liderilor 
triadelor au fost deportaţi, iar un număr de circa 10.000 de membri au fost 
condamnaţi, ceea ce a făcut ca puterea triadelor să scadă considerabil, însă nu s-a 
reuşit lichidarea totală a acestora. 

Reorganizarea triadelor a fost posibilă în perioada 1956-1967, din cauza 
confuziei create de mişcările sociale, ceea ce a marcat practic un nou început 
pentru aceste organizaţii. S-au constituit grupuri mai multe şi mai mici, dar a 
crescut independenţa acestora, astfel că este foarte greu de apreciat numărul 
exact al organizaţiilor. S-a păstrat, însă, caracterul secret al activităţii de iniţiere a 
membrilor, limbajul, rangurile, structurile şi semnele distinctive. Denumirea de 
„triadă” are origine englezească şi derivă din emblema sacră a societăţilor – un 
triunghi ale cărui laturi reprezintă trei puteri de bază: Cerul, Pământul şi Omul. 

 
3.2. Structura, funcţionarea şi principalele organizaţii 
 
Cele mai semnificative organizaţii din categoria triadelor chinezeşti sunt: 

Chin-Chao, Wo, 14 K şi Big Four. 
Chin – Chao cuprinde patru sindicate: Fuk Yee Hing, Sun Yee On, Gain 

Yee şi Yee Kun. Dintre acestea, cea mai reprezentativă este Sun Yee On, care are 
aproximativ 40.000 de membri afiliaţi. Principalele zone de acţiune ale acestor 
sindicate sunt Taiwan şi Hong-Kong. Această organizaţie transportă vapoare 
întregi de emigranţi chinezi, pe care îi debarcă în mod clandestin pe coastele 
europene şi nord-americane. 

14 K, considerată ca principală rivală a sindicatului Sun Yee On, integrează 
26 de grupări şi este adânc infiltrată în Taiwan, unde are strânse legături cu 
Partidul Kuomintaing. Principala sursă de venituri o constituie traficul cu heroină. 
Parte a 14 K, SAP SIE KEE este considerată cea mai mare organizaţie criminală 
din lume, având un buget care uneori depăşeşte pe cel al unor guverne naţionale. 
Principala specializare a acestei organizaţii o constituie traficul de heroină, 
deţinând monopolul producţiei de droguri din S-E Asiei. Organizaţia s-a format din 
membrii Armatei Naţionaliste desfiinţată de Doz Mao-Tze-Dung. 

Wo grupează o serie de structuri mafiote puternice, cum sunt: Won On Lok, 
Wo Shen Wo, Wo Young Yee, Wo Hop To, Wo Laik Wo şi Wo Shen. 

WO ON LOK, având cartierele generale în Hong-Kong şi în Amsterdam 
(Olanda), deţine monopolul asupra prostituţiei, industriei pornografice şi traficului cu 
copii pentru pedofili. Organizaţia poate fi etichetată drept un sindicat al proxeneţilor. 

BIG FOUR (Banda celor patru mari) şi BAMBOU UNI sunt alte organizaţii 
puternice, cu sediul în Taiwan. 

 
În China acţionează organizaţiile Marele Cerc şi Ching. De menţionat că 

organizaţia Marele Cerc nu este o triadă în adevăratul sens al cuvântului, însă 
prezintă o serie de trăsături comune cu acestea. DAI HOON sau „Marele Club” 
acţionează ca o bancă clandestină care împrumuta bani-cash imigranţilor 
clandestini, cu dobânzi împovărătoare. Din lipsa posibilităţilor de rambursare a 
împrumuturilor, cei mai mulţi „clienţi” devin sclavii acestei organizaţii. Potrivit datelor 
furnizate de fosta poliţie regală, în Hong-Kong operau, până în luna iunie 1997, 
circa 50 de grupări din categoria triadelor chinezeşti, cu un număr de membri 
cuprins între 70.000 şi 120.000. Baza etnică a triadelor este exclusiv chinezească 
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şi sunt formate numai din bărbaţi. Triadele au structură ierarhică verticală (vezi 
figura de mai jos), însă cu mult diferită de alte organizaţii criminale, cea siciliană, de 
exemplu. Conducătorii, preşedintele, trezorierul, dispun de oamenii lor, recrutaţi 
după anumite criterii. Fiecare societate are un „Mare Preot”, probabil un lider de 
vârstă, care conduce ceremoniile speciale de iniţiere şi acordă gradele ierarhice. În 
timp ce structura triadelor de astăzi diferă oarecum, toate sunt, însă, bazate în 
principal pe modelele şi tradiţiile din trecut. De exemplu, ceremonia de iniţiere, 
cunoscută ca „atârnarea lanternei albastre”, încă mai impune recruţilor să repete 36 
de jurăminte de loialitate, secret şi frăţie. De asemenea, candidatul îşi crestează 
degetul şi îşi amestecă sângele cu cel al membrilor grupului la care aderă. Secretul 
organizaţiei este de asemenea păstrat cu stricteţe şi brutalitate de „Red Pole – 
Suportul Roşu” al triadei, un individ antrenat în artele marţiale care, împreună cu 
alţi membri de pază, este însărcinat cu securitatea internă şi externă. 

 
 

 489 - Conducător de prim rang – şeful societăţii; 
 438 - Conducător de categoria a II-a – locţiitorul şefului care poate fi şi 

„avangardă” sau „marele preot”; 
 415 - „Evantaiul de hârtie” – consilier în probleme financiare, administrative şi 

de organizare; 
 426 - „Prăjina Roşie” – are misiunea de a asigura disciplina, secretul de acţiune 
şi în special de a elimina pe eventualii rivali; 

 432 - „Sandala de paie” – şeful celor care asigură transmiterea mesajelor; 
 49 – membri de rând ai societăţii8. 

 
Triadele încă se bazează puternic pe frică, impusă în cadrul organizaţiei, în 

relaţiile cu grupurile criminale cu care sunt în competiţie şi în cadrul comunităţii. 
Practica de a trimite „hitmen – oameni de şoc” pe plan internaţional pentru a 
impune frica nu este ieşită din comun. Apartenenţa la triade presupune un anumit 
grad de încredere şi permite membrilor acestora să acţioneze împreună şi să-şi 
acorde sprijin reciproc, chiar dacă nu se cunosc personal unii cu alţii. Deşi există o 
structură formală, cu un „Cap al Dragonului”, consilieri, specialişti etc., multe dintre 
activităţile criminale sunt preluate de membrii organizaţiei care operează ad-hoc şi 
                                                 
8 Sursa: Departamentul de Justiţie al Statelor Unite, Biroul Federal de Investigaţie, Materiale de 
curs pentru Poliţia Română, iulie 2002, Washington, D.C. 20535, www.biblioteca ase.ro. 

         49 
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creează reţele fluide ce trec cu uşurinţă de la o acţiune la alta. Avantajele de a fi 
membru al triadelor constau în faptul că acesta are acces la aşa-zisa fraternitate 
criminală, în sensul că, în situaţiile în care are de îndeplinit o activitate, poate apela 
la sprijinul organizaţiei sau grupării din care face parte. 

Ceea ce triadele au pierdut din punct de vedere organizatoric au câştigat în 
planul flexibilităţii şi reacţiei de acţiune. 

Triadele zilelor noastre sunt gata oricând să identifice şi să profite de o 
anumită situaţie. Au marea abilitate de a forma rapid alianţe când există indicii că 
ar putea să câştige bani şi de a se destrăma la fel de uşor după atingerea scopului 
sau în caz de pericol. 

La nivelul cel mai înalt, şefii nu se implică în fapte criminale, în schimb 
beneficiază de avantajele acestora. Rolul şefilor, la acest nivel, este de a media 
eventualele dispute ce apar între triade. 

La nivel mediu, şefii realizează înţelegeri cu alte grupări ale triadelor sau 
organizaţiilor criminale, dirijează principalele afaceri şi sunt responsabili de 
derularea acestora. La acest nivel există o reţea care oferă protecţie şi personal 
specializat pentru desfăşurarea activităţilor criminale. Prezenţa triadelor în diferite 
zone ale lumii a fost favorizată de migraţia tineretului chinez, care a constituit 
principala bază de sprijin a acestora. 
 

3.3. Principalele activităţi ale triadelor chinezeşti 
 

Ca majoritatea organizaţiilor de crimă organizată, triadele chinezeşti sunt 
implicate în mai tot genul de activităţi ilegale, aducătoare de profit: jocuri de noroc, 
prostituţie, pornografie, trafic de droguri, şantaj, camătă, extorcare de fonduri, răpiri 
de persoane, asasinate ş.a. 

Cele mai frecvente activităţi ilegale practicate sunt, însă, şantajul, 
extorcarea şi ameninţarea asupra oamenilor de afaceri, cărora li se solicită sume 
de bani, „taxe de protecţie”, pentru a fi lăsaţi să-şi desfăşoare activitatea. 

Având în vedere sfera restrânsă a jocurilor de noroc în Hong Kong, ce 
cuprinde doar cursele de cai şi o loterie sub control guvernamental, triadele au pus 
pe picioare o adevărată industrie în domeniu. Legată de organizarea jocurilor 
ilegale de noroc, camăta s-a dovedit deosebit de profitabilă, mai ales când 
împătimitul jucător care a pierdut toţi banii este dispus să solicite împrumuturi cu 
dobândă exorbitantă pentru a continua jocul. 

În prezent, triadele chinezeşti controlează, în cea mai mare parte, traficul 
de stupefiante din zona asiatică, şi în special, dirijarea drogurilor din „Triunghiul de 
Aur” spre America de Nord. Cu toată reacţia autorităţilor chineze împotriva traficului 
de droguri, sute de traficanţi sunt executaţi anual.9 Traficul de droguri rămâne o 
preocupare de bază a triadelor chinezeşti, ca urmare a veniturilor mari pe care le 
asigură. 

Foarte profitabilă este şi afacerea „magazinul de casete video”, aflată în 
preocuparea triadelor, care constă în închirierea şi vânzarea casetelor video 
piratate.  

Aceste organizaţii sunt implicate în imigraţia ilegală, favorizată în mare 
măsură şi de numărul crescut de cetăţeni chinezi dispuşi să-şi găsească o viaţă 
mai bună, oriunde în lume. Aceştia sunt dispuşi să plătească, dar când refuză sau 
nu pot plăti pentru serviciul de a fi sprijinit să imigreze, sunt luaţi ca sclavi şi puşi să 
muncească sau întemniţaţi până când rudele din China plătesc datoria. 
                                                 
9 Giovanni Falcone, Triada, Editura Aldo Press, 1997, p. 284 
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Un interes deosebit al triadelor îl întâlnim în industria cinematografiei 
pornografice, edificatoare în acest sens fiind alianţa constituită dintre organizaţiile 
14 K din Hong Kong şi Bambou Uni din Taiwan, în vederea obţinerii supremaţiei în 
domeniu10. 
 

3.4. Preocupări actuale 
 
În prezent, se remarcă deplasarea în continuare a triadelor spre alte zone, 

cu precădere spre SUA, Asia de Sud - Est şi Europa (Anglia, Belgia, Olanda şi 
Spania). Acest lucru a fost amplificat şi de retrocedarea Hong-Kong-ului de către 
administraţia britanică, Republicii Populare Chineze. 

Întrucât în ultimul timp situaţia din China s-a schimbat radical, devenind 
ţara cu cea mai mare creştere economică, s-au creat oportunităţi de afaceri în 
această ţară, atât legale cât şi ilegale. Îndeosebi zona economică specială, situată 
de-a lungul Coastei de Sud - Est a Chinei, unde se constată o adevărată explozie a 
dezvoltării economice, a atras atenţia triadelor, care încearcă o regrupare în 
această regiune. Pătrunderea în mediul afacerilor se face, însă, concomitent cu 
câştigarea influenţei asupra unor persoane cu rol major în structurile economice şi 
politice ale R.P. Chineză. 

Spre deosebire de mafia italiană, mafia chinezească tinde să renunţe la 
structura direct ierarhizată în favoarea unor forme de organizare care să dea 
independenţa şi libertatea de mişcare membrilor acestei organizaţii. Acest lucru a 
fost amplificat şi de natura afacerilor cu droguri, care impune de cele mai multe ori 
necesitatea funcţionării unor asociaţii constituite ad-hoc, în funcţie de interesele de 
moment, fără să mai existe o subordonare faţă de organizaţiile paterne. Deşi, nu se 
cunosc anumite înţelegeri între triade şi celelalte organizaţii criminale 
internaţionale, este clar că acestea există din moment ce membrii organizaţiilor 
chinezeşti apar ca verigi în lanţul infracţional, ce se întinde pe raza mai multor 
continente. 

4. CRIMA ORGANIZATĂ JAPONEZĂ: YAKUZA 

4.1. Evoluţie istorică 
 
Tot de secolul al XVII-lea se leagă şi începuturile bandelor criminale 

japoneze, ca şi în cazul triadelor chinezeşti. La baza formării acestor organizaţii a 
stat categoria cea mai de jos a feudalilor, samuraii, firi războinice şi cu un simţ al 
dreptăţii foarte dezvoltat, care au constituit iniţial anumite grupări ce s-au erijat în 
apărătorii celor nedreptăţiţi. 

În secolul al XVIII-lea, prin abolirea oficială a feudalismului, samuraii şi-au 
pierdut privilegiile pe care le aveau, ceea ce a dus la răzvrătirea dezmoşteniţilor şi 
săracilor. Cu timpul, în organizaţiile respective au pătruns şi reprezentanţi ai altor 
categorii sociale, cu alte mentalităţi şi deprinderi care au deturnat organizaţiile spre 
alte activităţi care să asigure sursele de finanţare necesare supravieţuirii.  

Cunoscute sunt din secolul al XIX-lea bandele „Bakuta”, formate din 
organizatori de jocuri de noroc şi „Tekya” din care făceau parte vânzători ambulanţi 
şi artişti stradali, ambele impunându-şi reguli secrete de funcţionare şi anumite 
ritualuri. Cele două grupări au evoluat de-a lungul anilor, iar după cel de-al doilea 
război mondial s-au asociat cu bande de tineri delincvenţi, formând noile organizaţii 
                                                 
10 Southwell, D. – op. cit., p. 45-46. 
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mafiote japoneze: Yamaguchi-Guni, Inagawa-Kai şi Samiyoshi. Cele trei organizaţii 
au acţionat în sensul consolidării structurale, a acoperirii unor teritorii tot mai mari şi 
a supunerii tuturor bandelor izolate care încercau să li se opună. Datorită acţiunilor 
hotărâte a autorităţilor nipone, începând cu anul 1965, bandele mafiote şi-au mai 
diminuat puterea, dar au reuşit să reziste datorită instituirii sistemului Jonakin, care 
constă în taxele percepute de la membrii lor. Specific pentru crima organizată 
japoneză este faptul că, reprezentanţii bandelor mafiote au căutat în permanenţă 
să dea o aparenţă legală afacerilor în care sunt implicaţi, să realizeze o simbioză 
perfectă între întreprinderile licite şi cele ilicite. 

Un raport al organelor de poliţie nipone din 1994 releva faptul că, 
organizaţiile mafiote încerca să facă un „by-pass” contra măsurilor îndreptate 
împotriva lor printr-o reîncorporare în activitatea unor societăţi industriale sau – 
Gumi de a-şi reorganiza structura, luând denumirea de Liga Naţională pentru 
purificarea pământului, declarată organizaţie non-profit, care se pronunţă împotriva 
consumului de droguri. 

De asemenea, Sumiyoshi - Kai a devenit Concernul Industrial „Hori”, iar 
Ianagawa - Kai s-a transformat în „Inagawa Industries”. 

Denumirea de Yakuza a fost dată organizaţiei criminale de înşişi membrii ei 
şi provine de la „Ya - ku - za”, care înseamna 8-9-3 şi se referă la mâna care pierde 
într-un joc de cărţi foarte răspândit în Japonia, Hanafuda.11 Utilizând această 
denumire, bandele criminale au intenţionat să-şi creeze o imagine publică de 
persoane care, în general, pierd. Agenţia Naţională de Poliţie din Japonia 
denumeşte crima organizată cu termenul de „Boryokudan” care înseamnă „cei 
violenţi”, cu toate că, în general, Yakuza şi-a propus întotdeauna să nu aibă 
preocupări violente care să atragă mânia autorităţilor. 
 

4.2. Structura organizaţiilor japoneze 
 
Conform datelor furnizate de poliţia niponă12, în prezent, în Japonia 

acţionează aproximativ 90.000 de persoane grupate în peste 3.500 de bande 
Boryokudan.  

Structura organizaţiilor mafiote japoneze este ierarhică, bazată pe modelul 
tradiţional patriarhal. Încă de la aderarea în organizaţie a unui nou membru, acesta 
depune jurământul de loialitate faţă de şef, în cadrul unui ceremonial inspirat după 
modelul tată-fiu. De altfel, întreaga organizare a bandelor criminale japoneze are ca 
model familia feudală japoneză, şeful fiind apelat cu termenul Oyabun (tată), 
oamenii de sub autoritatea acestuia, cu apelativul Kobun (copil), bătrânii fiind numiţi 
Aniki (frate în vârstă), tinerii, Shatei (frate mai mic), fraţii şefului, Oji (unchi), iar 
întreaga grupare, Ikka (familie)13. 

Tradiţionalismul japonez este atât de evident în cadrul grupărilor mafiote, 
încât „copiii” se supun orbeşte „tatălui” şi execută orice poruncă, indiferent dacă 
şeful are sau nu dreptate. Cei care încalcă regulile familiei sau subminează în 
vreun fel autoritatea şefului primesc aspre pedepse corporale, mergându-se până 
la excluderea din organizaţie, după ce i s-a ordonat să-şi taie singur un deget, în 
semn de scuze pentru comportamentul necorespunzător, dar şi pentru a nu mai 
putea fi primit vreodată în rândurile altei grupări criminale. Tocmai disciplina pe 
care o dau astfel de relaţii de tip patriarhal conferă forţă organizaţiilor mafiote 
                                                 
11 Southwell, D. – op. cit., p. 49-50. 
12 www.npa.go.jp/english. 
13 Pitulescu, Ion, Crima organizată, Editura Naţional, 1996, p. 108. 
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japoneze. Structura ierarhică de tip patriarhal a bandelor criminale japoneze este 
prezentată în figura de mai jos14. 

 

 
 
4.3. Activităţile ilegale pe care le desfăşoară grupările japoneze 

 
Grevată pe o economie aflată într-o permanentă expansiune şi 

reprezentând o forţă atât prin numărul mare de membri, cât şi prin capacitatea de 
organizare, Yakuza Japoneză realizează venituri ilicite impresionante, circa zece 
miliarde de dolari SUA anual, ceea ce ar face geloase administraţiile multor ţări 
sărace ale lumii. 

Aproximativ o treime a veniturilor sunt realizate din traficul de stupefiante, 
structurile criminale fiind implicate atât în transport şi distribuţie, dar şi în producţia 
unor puternice droguri sintetice, în special amfetamină. Mafia japoneză este 
implicată în traficul cu metamfetamină cristalizată – „ice” (gheaţă) – în Hawaii, 
California, Filipine, dar şi alte zone ale globului.  

O altă activitate aducătoare de mari venituri mafiei japoneze o reprezintă 
perceperea taxelor de protecţie, prin şantaj şi ameninţare, de la firmele profitabile. 
În schimbul taxei periodice, firmele plătitoare intră sub protecţia mafiei, iar uneori 
colaborează cu aceasta şi sub alte forme: împrumuturi reciproce, acţiuni de spălare 
a banilor, realizarea unor investiţii comune legale ş.a. 

Prostituţia este o altă activitate ilegală controlată de bandele mafiote, din 
care sunt realizate venituri importante. Membrii boryokudan recrutează tinere femei 
atât din Japonia, dar şi din alte zone din afara acestei ţări (Hawaii, Filipine, Estul 
Europei, Asia de Sud - Est ş.a.), care devin victime ale sclaviei sexuale. 

De multe ori prostituţia este asociată şi cu industria cinematografică 
pornografică, pe care o controlează mafia, dar şi cu turismul sexual, aşa-numitele 
„sex - tours” spre destinaţii precum Hawaii, Filipine, Thailanda sau Coreea. 

Membrii boryokudan sunt cunoscuţi şi ca activi traficanţi de arme, 
activitatea acestora făcându-se simţită inclusiv pe piaţa neagră a SUA.  

Camăta, jocurile ilegale de noroc, exploatarea imigranţilor clandestini, 
acţiunile de tip raket şi alte activităţi ilegale reprezintă surse de venit ale 
reprezentanţilor Yakuzei. Să nu uităm, însă, că această organizaţie este suficient 
de bine integrată în economia legală a Japoniei, reinvestind veniturile criminale în 
afaceri legale aducătoare de profit şi îndeosebi în afaceri imobiliare. Dispunând de 
sume mari de bani, Yakuza foloseşte tot mai mult băncile nipone sau americane 

                                                 
14 Departamentul de Justiţie al Statelor Unite, Biroul Federal de Investigaţie, Materiale de curs 
pentru Poliţia Română, iulie 2002, Washington, D.C. 20535. 
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pentru a spăla banii şi a-i reinvesti în afaceri legale. În ultimul timp, se observă un 
proces intens în care companii de construcţii din Japonia îşi deschid filiale în SUA. 
Profitând de poziţia şi politica băncilor nipone, în special Dai - Ichi Korgio Bank Ltd., 
Sumitona Bank Ltd şi Mitsubitshi Bank Ltd15, Yakuza poate să pătrundă destul de 
uşor pe pieţele financiare. 

Este cunoscut faptul că mafia japoneză a încercat întotdeauna să-şi creeze 
o imagine nonviolentă, de multe ori falsă, prin abţinerea de la comiterea de 
omoruri, atentate sau alte violenţe. Acest lucru a făcut ca autorităţile să manifeste o 
oarecare toleranţă faţă de aceste grupări. S-a ajuns, uneori, chiar la anumite 
înţelegeri cu autorităţile statale şi, în special, cu partidele de guvernământ, ceea ce 
a permis mafiei să acţioneze nestingherit. Menţionăm, în acest sens, înţelegerea 
realizată cu Partidul Conservator Japonez, când s-a aflat la guvernare, prin care 
organizaţiile mafiote s-au angajat să sprijine gruparea politică pentru contracararea 
expansiunii partidelor de stânga în rândul muncitorilor. 

De asemenea, sunt numeroase scandaluri de notorietate publică, privind 
legăturile cu mafia ale unor politicieni şi oameni de afaceri importanţi, grupările 
boryokudan continuând să joace un rol important în viaţa politică, economică şi 
socială a Japoniei, dar şi în lumea interlopă internaţională. 

Cu toată grija faţă de imaginea afişată, când interesele clanurilor japoneze 
au fost afectate, acestea nu au ezitat să recurgă la acte de violenţă. Edificator în 
acest sens este filmul „Călăul”, după romanul lui Kenji Ino, al regizorului nipon 
Yunzo Itami, care ilustrează violenţa clanurilor de tip Yakuza. Pentru îndrăzneala 
de a „şifona” imaginea mafiei, Yunzo Itami a fost desfigurat pe viaţă16. 

5. ÎN LOC DE CONCLUZII… 

În lumea de astăzi, mai mult ca oricând, a luat o amploare fără precedent 
crima organizată, cu nucleul ei dur, criminalitatea economico-financiară, precum şi 
corupţia, fenomene ce tind să erodeze baza sistemului economic şi să afecteze 
instituţiile fundamentale ale statului de drept. Tot mai mult, organizaţiile criminale 
profită de contradicţiile generate de permisivitatea sau chiar lipsa unor legi, de 
neaplicarea legilor existente, de relaţiile neadecvate dintre sferele politice, 
economice şi administrative, precum şi de ineficienţa ori slaba colaborare între 
structurile interne abilitate în combaterea fenomenului infracţional. 

Infiltrarea structurilor crimei organizate în cadrul structurilor economice 
îngrădeşte libertatea de acces la investiţii, afectează forţa de muncă, consumul, 
pieţele de desfacere, proprietatea, capitalul, activitatea productivă, ceea ce are 
consecinţe negative asupra bunăstării populaţiei şi dezvoltării economice17.  

Criminalitatea transfrontalieră a evoluat semnificativ nu doar la nivelul 
Europei, ci şi la nivelul lumii întregi. Putem vorbi despre globalizare, incluzând aici 
şi un fenomen îngrijorător, anume acela al globalizării crimei organizate. Din 
păcate, lupta împotriva acestui fenomen deloc de neglijat îşi arată limitele, de 
aceea este imperios necesar să se dezvolte cooperarea internaţională pe această 
linie. 

Organizaţiile criminale au dovedit că au capacitatea de a se regrupa, de a 
se recrea, de a se adapta extrem de repede la o societate globală. Ele ştiu să 
profite de noile oportunităţi şi au reuşit să confere fenomenului de crimă organizată 
                                                 
15 Negru, R., Banii şi puterea, Editura Naţional, p. 241. 
16 Southwell, D. – op. cit., p. 52-53. 
17 www.biblioteca.ase.ro/downres.php?tc=7027. 
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transnaţională o nouă dimensiune geopolitică, un caracter, o logică, o structură, în 
condiţiile păstrării unor trăsături specifice inter-conexiunilor complementare politicii 
şi economiei globale18. 

Conştientizarea ameninţării crescânde a fenomenului crimei organizate 
transnaţionale reclamă din ce în ce mai mult atenţia statelor, dar şi efortul lor 
concertat în vederea identificării celor mai eficiente soluţii de cooperare, precum şi 
a mijloacelor şi resurselor necesare combaterii şi prevenirii eficiente a acesteia. 

Pe de altă parte, combaterea crimei organizate şi a corupţiei nu poate fi 
eficientă decât în condiţiile unei redresări economice, politice şi morale a societăţii, 
ca premisă hotărâtoare pentru a se asigura respectarea legii de către cetăţeni. Se 
impun a fi stopate multitudinea de fapte criminale îndreptate împotriva proprietăţii, 
împotriva intereselor economico-financiare ale statului sau intereselor legitime ale 
populaţiei19. 
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1. Definiţii ale noţiunilor şi conceptelor de discriminare rasială 
şi a altor forme de discriminare din documente 

şi instrumente internaţionale referitoare la drepturile omului 

 
În 1992, W. Lippman, în lucrarea sa „Public Opinion”, introduce în ştiinţele 

sociale termenul de „stereotip”20 (din gr. Stereos-fix, solid şi typos-caracter), căruia 
îi acordă un rol de „economie a gândirii”, înţelegând acele credinţe despre 
caracteristicile psihologice şi/sau comportamentale ale unor categorii de indivizi, 
grupuri sociale, care se fixează în imagini şablonizate, durabile, preconcepute, în 
sensul că nu se bazează pe observarea directă a fenomenelor, ci pe moduri de 
gândire apriorice, deseori arbitrare, fără legătură cu indivizii sau grupurile sociale 
evaluate. 

În locul opiniilor formate prin observaţia directă şi judecată critică, se 
recurge la scheme simplificatorii, gata formate, învăţate în procesul socializării. 
Stereotipul înseamnă, totodată, componenta emoţională a atitudinilor individuale 
sau colective, în timp ce prejudecata reprezintă componenta cognitivă, iar 
discriminarea este componenta acţională a acestor atitudini în relaţiile cu indivizii şi 
grupurile sociale. 

Discriminarea reprezintă un tratament inegal al indivizilor sau grupurilor în 
raport cu unele trăsături categorice cum ar fi apartenenţa etnică, rasială, religioasă 
sau de clasă. 

În mod frecvent, termenul este utilizat pentru a descrie o acţiune a unei 
majorităţi dominante în raport cu minoritatea dominată şi implică un prejudiciu adus 
unei persoane sau unui grup, fiind favorizată de anumite situaţii: etnocentrismul, 
cunoaşterea insuficientă a celorlalţi, generalizarea propriei experienţe de viaţă 
(emiterea de judecăţi privind un întreg grup, pornind de la experienţa avută cu un 
singur membru sau cu puţini membri ai acestui grup), selectarea stereotipurilor 
concordante cu credinţele şi impresiile anterioare şi dezvoltarea de prejudecăţi 
privind persoanele cu care se intră în competiţie. 

Un tratament inegal al unor persoane care în mod esenţial sunt egale se 
practică în toate societăţile, dar aprecierea acestui tratament drept discriminatoriu 
se face în raport cu normele şi valorile sociale dominante ale societăţii respective. 

De remarcat că, în toate societăţile democratice, din punct de vedere 
formal legal, este interzisă orice formă de discriminare în raport cu sexul, rasa, 
apartenenţa etnică şi religioasă, dar aceasta nu înseamnă că în acţiunile sociale 
concrete prevederile constituţionale sunt în întregime respectate, existând o 
                                                 
20 Zamfir, C. şi Vlăsceanu, L., Dicţionar de sociologie. 
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discriminare practicată nu numai de indivizi, ci şi de unele instituţii, caz în care 
avem o discriminare instituţionalizată. 

2. Principiul nediscriminării în respectarea 
şi promovarea drepturilor omului 

Cunoscut este faptul că, protecţia drepturilor persoanelor care fac parte din 
rândul minorităţilor naţionale a fost tratată, în perioada Societăţii Naţiunilor, în 
primul rând ca un drept de egalitate, de nediscriminare.21 În paralel cu afirmarea 
egalităţii în drepturi, principiul nediscriminării s-a impus treptat ca un element 
esenţial în eforturile pentru asigurarea respectării şi promovării drepturilor omului. 

După al Doilea Război Mondial, prin tratatele de pace, regimul de protecţie 
a minorităţilor a fost impus anumitor state (printre acestea aflându-se şi România), 
situaţie ce a fost reglementată prin tratatele de pace din 1947, care nu au restabilit 
angajamentele convenţionale încheiate la sfârşitul primului război mondial, tocmai 
din cauza înţelegerii faptului că standarde duble în materie încurajează politizarea 
problemei minorităţilor. S-a invocat argumentul că protecţia minorităţilor implică, în 
mod nejustificat, o protecţie selectivă fiind necesar, de fapt, un sistem generalizat 
de protecţie a drepturilor tuturor oamenilor. În acest sens, s-a trecut de la 
preocuparea asigurării şi protecţiei drepturilor unor anumite categorii de persoane, 
ori a unor drepturi considerate în mod individual şi raportate la anumite domenii 
prioritare în perioada postbelică, la asigurarea şi protecţia drepturilor într-o viziune 
de ansamblu, globală. 

Această viziune de ansamblu va duce la o colaborare mondială, în care 
Carta Naţiunilor Unite22 va fi promotoarea drepturilor omului ca obiectiv principal al 
cooperării internaţionale (economică şi socială)23 şi va consacra principiile care 
stau la baza acesteia. Astfel, necesitatea de a „promova şi încuraja respectarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului pentru toţi, fără deosebire de rasă, 
sex, limbă sau religie”24, fiind în strânsă legătură cu obiectivele pe care s-au 
angajat să le realizeze statele membre ale ONU. 

În ansamblul documentelor internaţionale adoptate de ONU, un rol deosebit 
revine Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului25 care, în art. 1, postulează 
că „Toţi oamenii se nasc liberi şi egali în demnitate şi în drepturi” şi prevede la 
art. 2 că „Orice persoană este îndreptăţită la toate drepturile şi libertăţile 
prevăzute în prezenta Declaraţie, fără nici o deosebire, în special de rasă, 
culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, origine naţională 
sau socială, avere, naştere sau alt statut”. 

                                                 
21 Curtea Permanentă de Justiţie Internaţională, în avizul său din 10 septembrie 1923, referitor la 
coloniştii germani din Polonia, preciza că egalitatea înglobează egalitatea de fapt şi egalitatea 
formală în drept; de asemenea, respectarea drepturilor minorităţilor naţionale implică 
nediscriminare, adică absenţa unui „tratament diferit”, aceeaşi idee regăsindu-se şi în avizul privind 
tratamentul cetăţenilor polonezi pe teritoriul Dantzing. În aceste situaţii, Curtea a pornit de la 
necesitatea ca „membrii minorităţilor naţionale să se găsească din toate punctele de vedere pe picior 
de egalitate cu (ceilalţi) cetăţenii statului”. 
22 Adoptată şi deschisă spre semnare la 26 iunie 1945, la San Francisco (SUA) în cadrul Conferinţei 
privind organizaţia internaţională. 
23 Art. 55 din Carta ONU. 
24 Art. 1(3) din Carta ONU. 
25 Adoptată şi proclamată de Adunarea Generală a ONU prin Rezoluţia nr. 217A(III) din 10 
decembrie 1948. 
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De asemenea, în Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi 
politice26, se prevede că „Fiecare stat parte la prezentul Pact se angajează să 
respecte şi să garanteze tuturor persoanelor aflate pe teritoriul său şi supuse 
jurisprudenţei sale drepturile recunoscute prin prezentul Pact, fără nici o 
deosebire în special de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau 
altă opinie, origine naţională sau socială, avere, sau alt statut”. Totodată, la 
art.26 se precizează că „Toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au, fără 
discriminare, dreptul la o ocrotire egală din partea legii” (legea interzice orice 
discriminare şi „garantează tuturor persoanelor o ocrotire egală şi eficace contra 
discriminării, în special de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice 
altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau întemeiată pe orice 
altă împrejurare”). 

La rândul său, Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, 
sociale şi culturale27, prevede angajamentul statelor părţi de a garanta că 
drepturile pe care le enunţă „vor fi exercitate fără nici un fel de discriminare 
bazată pe rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, 
origine naţională sau socială, avere, naştere sau altă împrejurare” (art. 2). 

În plan regional, în documentele elaborate de diferite organisme şi 
organizaţii, rolul important îl deţine Convenţia pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale28 (cunoscută şi sub denumirea de 
Convenţia Europeană a drepturilor omului – CEDO), care dedică un articol separat 
interzicerii discriminării (art.14) şi în care se prevede că exercitarea drepturilor şi 
libertăţilor pe care le recunoaşte trebuie să fie asigurate „fără nici o deosebire 
fondată în special pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice 
alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate 
naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie”. Prevederi similare sunt incluse 
şi în Convenţia americană a drepturilor omului şi în Carta africană a drepturilor 
omului şi popoarelor. 

3. Documente internaţionale referitoare 
la eliminarea discriminării rasiale 

Ca tipuri de acţiuni pe care le include discriminarea, documentele 
internaţionale se referă la deosebirile, excluderea, restrângerea, limitarea sau 
preferinţele bazate pe rasă, culoare, ascendenţă, origine etnică sau naţională. 
Această enumerare de concepte, care parţial se suprapun şi sunt folosite fie 
împreună, fie separat, este menită să acopere cea mai largă arie de acte şi 
comportamente discriminatorii. 

De reţinut este faptul că definiţia dată discriminării include orice acte 
discriminatorii, comise cu intenţie sau fără intenţie, care au ca scop sau ca efect 
inegalitatea în exercitarea drepturilor omului, chiar dacă nu-l urmăresc în mod 
direct. În aceeaşi ordine de idei, nediscriminarea acoperă ansamblul domeniilor 
raporturilor interumane (politice, economice, sociale şi culturale), vizând, totodată, 
orice persoană care, pe motiv de rasă, origine naţională sau etnică ar face obiectul 
unui act de discriminare. 
                                                 
26 Adoptat şi deschis spre semnare de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 16 decembrie 1966. 
România a ratificat Pactul la 31 octombrie 1974 prin Decretul nr. 212/1974. 
27 Idem. 
28 Adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950 şi intrată în vigoare la 2 septembrie 1953. România a 
ratificat Convenţia şi Protocoalele sale adiţionale prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994. 
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Motivele pentru care nu este permisă discriminarea sunt enunţate într-o 
concepţie foarte largă, de natură să asigure protecţia unui cerc nelimitat de 
persoane. Astfel, în Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare rasială29 nu se menţionează religia sau convingerile ca motiv pentru 
care discriminarea ar fi interzisă; nediscriminarea pe motive religioase nu este 
parte a conceptului nediscriminării rasiale. 

Uneori, însă, religia poate deveni un element esenţial al originii naţionale 
sau etnice a unei persoane sau a unui grup, caz în care distincţia poate fi dificilă, 
discriminarea pe motive religioase putând să reprezinte în esenţă sau să mascheze 
o discriminare rasială. 

Unii specialişti în domeniu au susţinut că nediscriminarea vizează grupuri 
de persoane de altă rasă, culoare, origine etnică, sex etc. şi se defineşte numai 
faţă de grupuri diferite. Această concepţie nu corespunde realităţii, chiar dacă unele 
articole ale Convenţiei se referă la grupuri, alături de persoane, în ultimă instanţă, 
actele respective vizează drepturi şi libertăţi fundamentale ale persoanelor ca fiinţe 
umane şi nu ca membri ai unor grupuri, chiar dacă un act de discriminare ar viza o 
singură persoană, pe motiv de rasă, culoare, ascendenţă sau origine etnică, şi nu 
toate persoanele de acelaşi tip sau din acelaşi grup, el este tot ilegal şi în 
contradicţie cu normele de drept. 

Obiectul protecţiei normei nediscriminării rasiale rămâne persoana luată 
individual, conceptul de grup fiind important pentru fiecare persoană, drept criteriu 
de referinţă al trăsăturilor culturale, lingvistice, etnice comune, dar nu este per se 
titularul drepturilor respective. 

Încă din 1930 au existat autori care defineau cu precizie această relaţie, 
arătând că „protecţia minorităţilor protejează omul ca aparţinând unei rase, ca 
aderând la o anumită religie, ca vorbind o anumită limbă”, deci nu este vorba de 
protecţia grupului ca atare, ci a identităţii fiecăruia din membrii săi, decurgând din 
trăsătura obiectivă a diferenţei de rasă, religie, limbă”. 

Alţi autori au întocmit o listă a motivelor pentru discriminare, în mai multe 
domenii, ajungând la următoarele categorii: rasă, culoare, origine, etnică, limbă, 
naţionalitate, origine naţională, origine socială, statut social, sex, situaţie 
familială, răspunderi familiale, opinie ideologică, opinie politică, religie, 
apartenenţă sindicală, vârstă, handicap, cazier judiciar, viaţă privată, 
orientare sexuală. 

Un studiu al ONU30 analizează drept categorii: rasa, culoarea, sexul, 
originea etnică, grupul cultural, limba, religia, opinia politică sau o altă opinie, 
originea naţională sau socială, avere, naştere, castă, statut social. Evident este 
faptul că oricare dintre aceste persoane, care pot fi încadrate în aceste categorii, 
este posibil să fie victimă a unor acte de discriminare, dar este la fel de evident că 
multe din ele nu formează grupuri, din nici un punct de vedere. 

Pentru a putea fi considerat act de discriminare rasială, un act care creează 
o diferenţă de tratament trebuie să îndeplinească două condiţii: 

– să fie bazat pe rasă, culoare, descendenţă, origine naţională sau etnică a 
persoanei împotriva căreia se exercită (aceasta acoperă şi pe membrii minorităţilor 
naţionale); 

– să aibă ca obiectiv sau ca urmare limitarea, încălcarea sau negarea 
exercitării, în condiţii de egalitate, a unuia dintre drepturile sau libertăţile 
fundamentale ale persoanei respective. 
                                                 
29 România a aderat la Convenţie la 14 iulie 1970 prin Decretul nr. 345; a se vedea şi Legea nr. 
144/1998.  
30 Memorandum al Secretarului general al ONU. E/CN.4/1949. 
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Totodată, elementul subiectiv defineşte natura discriminatorie a actului, iar 
consecinţele actului reprezintă elementul obiectiv al acestuia. 

Noţiunea de discriminare este legată de tratamentul acordat unei persoane, 
în raport cu cel de care se bucură o altă persoană sau alte persoane. Ea rezultă 
dintr-o acţiune sau inacţiune care duce sau este menită să ducă la o inegalitate 
nejustificată de tratament. Desigur, trebuie să existe o inegalitate nejustificată 
conform legii, deoarece în viaţa de zi cu zi au loc alegeri, selecţii, care nu sunt 
interzise (cele bazate pe criterii de competenţă, studii, profesionalitate, ca şi 
alegerea partenerului de afaceri). Însăşi definiţia nu consideră ca fiind discriminări, 
măsurile menite să ducă la restabilirea egalităţii. Actele de diferenţiere (acţiuni sau 
omisiuni), chiar dacă pot părea nedrepte sau arbitrare, nu devin ilegale decât dacă 
încalcă un drept al unei persoane sau egalitatea în drepturi şi libertăţi a altei 
persoane. 

O importanţă deosebită prezintă, în acest context, documentele 
internaţionale având ca obiectiv eliminarea discriminării rasiale. Declaraţia 
Naţiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială31 
porneşte de la concepţia că discriminarea între oameni pe motive de rasă, culoare 
sau origine etnică este o crimă contra demnităţii umane şi trebuie condamnată. 
Declaraţia proclamă că nici un stat, instituţie, grup sau persoană nu vor practica 
nici o discriminare în domeniul drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului pe 
motiv de rasă, culoare sau origine etnică şi că vor fi luate măsuri pentru prevenirea 
discriminării, revizuirea politicilor oficiale şi anularea legilor care au ca efect crearea 
şi perpetuarea discriminării, ca măsuri în domeniul educaţiei şi informaţiei, pentru 
eliminarea prejudecăţilor şi promovarea înţelegerii, toleranţei şi prieteniei între 
naţiuni şi grupuri rasiale. 

Instrumentul cu forţă juridică de aplicare în domeniu, Convenţia 
internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, 
însumează, din multe puncte de vedere, principalele aspecte ale reglementărilor 
internaţionale, ale standardelor general acceptate referitoare la nediscriminarea pe 
baze rasiale. Acest tratat internaţional din domeniul drepturilor omului este cel care 
întruneşte cel mai mare număr de ratificări şi, totodată, o expresie a acceptării largi, 
aproape universale, a voinţei comunităţii internaţionale a statelor de a pune în 
aplicare obiectivele şi conţinutul său. Marea majoritate a statelor părţi adoptând în 
acest sens legi pentru asigurarea conformităţii sistemelor lor legislative cu 
prevederile acestuia. 

În primul rând, Convenţia dă definiţia cea mai completă şi cunoscută a 
discriminării rasiale, aceasta vizând orice deosebire, excludere, restricţie sau 
preferinţă, fondată pe rasă, culoare, ascendenţă sau origine naţională sau etnică, 
care are drept scop sau efect de a distruge ori de a compromite recunoaşterea, 
beneficiul sau exercitarea, în condiţii de egalitate, a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului în domeniile politic, economic, social şi cultural sau în 
orice alt domeniu al vieţii publice32. 

Această definiţie, ca şi cele date în documentele precedente, nu se 
limitează la discriminarea pe motiv de rasă în sens restrâns, ci include şi 
discriminarea bazată pe originea naţională sau etnică, referindu-se astfel în 
întregime şi la persoanele care fac parte din minorităţi. De asemenea, definiţia se 
referă la o sferă largă de acte – incluzând orice deosebire, excludere, restricţie sau 
preferinţă – dar calificate prin consecinţele lor asupra drepturilor omului, în sensul 
                                                 
31 Adoptată de Adunarea Generală a ONU. 
32 Art. 2 din Convenţie. 
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că au drept scop sau drept efect să distrugă sau să compromită recunoaşterea, 
beneficiul sau exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

Cu privire la domeniile de aplicare a principiului nediscriminării, constatăm 
că definiţia acoperă practic toate sferele vieţii publice, prin referirea la domeniile 
politic, economic, social şi cultural şi orice alt domeniu. 

În acelaşi timp, Convenţia exclude anumite domenii şi măsuri din sfera de 
cuprindere a definiţiei, delimitând cu mai multă precizie domeniul său de aplicare. 
Astfel, se precizează că rămân în afara Convenţiei deosebirile, excluderile, 
restricţiile sau preferinţele stabilite de un stat între cetăţenii săi şi străini. 
Prevederile Convenţiei nu afectează în niciun fel legile statelor părţi cu privire la 
cetăţenie şi naturalizare, cu condiţia ca aceste legi să nu fie discriminatorii faţă de o 
naţionalitate. 

În ceea ce priveşte obligaţiile propriu-zise, statele părţi s-au angajat să 
condamne discriminarea rasială şi să urmărească, prin toate mijloacele şi fără 
întârziere, o politică îndreptată spre eliminarea oricărei forme de discriminare 
rasială şi favorizarea înţelegerii între toate rasele, scopul fiind acela de a determina 
fiecare stat care se angajează să nu procedeze el însuşi ca autorităţile şi instituţiile 
sale publice, naţionale şi locale, la acte sau practici de discriminare rasială contra 
unor persoane, grupuri de persoane sau instituţii; să nu încurajeze, să nu protejeze 
şi să nu sprijine discriminarea rasială practicată de o persoană sau o organizaţie; 
să ia măsuri eficiente pentru a revedea politicile guvernamentale naţionale şi locale 
şi a modifica, abroga sau anula orice politică şi orice reglementare care ar avea ca 
efect crearea discriminării rasiale sau perpetuarea ei; să interzică discriminarea 
rasială practicată de persoane, grupuri sau organizaţii şi să-i pună capăt, prin toate 
mijloacele adecvate, la nevoie legislative; să favorizeze, după caz, organizaţiile şi 
mişcările integraţioniste, multirasiale şi alte mijloace de natură să elimine barierele 
dintre rase şi să descurajeze pe cei ce tind să întărească diviziunea rasială. 

Statele părţi condamnă, în special, segregaţia rasială şi apartheidul şi se 
angajează să prevină, să interzică şi să elimine orice practici de acest tip de pe 
teritoriile aflate sub jurisdicţia lor. 

De asemenea, statele părţi condamnă orice propagandă şi orice 
organizaţie care pretind să justifice sau să încurajeze orice formă de ură şi de 
discriminare rasială. 

În acest sens, ele s-au angajat să adopte imediat măsuri menite să elimine 
orice incitare la o asemenea discriminare, sau orice act de discriminare şi, mai 
ales, să declare infracţiuni pedepsite prin lege orice difuzare de idei fondate pe 
superioritate sau ură rasială, orice incitare la discriminare rasială, ca şi orice acte 
de violenţă sau provocarea unor asemenea acte, îndreptate împotriva oricărei rase 
sau oricărui grup de persoane de altă culoare sau de altă origine etnică, precum şi 
orice asistenţă acordată activităţilor rasiste, inclusiv finanţarea lor; să declare 
ilegale şi să interzică organizaţiile, ca şi activităţile de propagandă organizată şi 
orice alt tip de activitate de propagandă care incită la discriminare rasială şi care o 
încurajează; să declare infracţiune pedepsită prin lege participarea la aceste 
organizaţii sau la aceste activităţi; să nu permită autorităţilor publice sau instituţiilor 
publice naţionale ori locale să incite la discriminare rasială sau s-o încurajeze. 

Statele părţi se angajează, totodată: să asigure oricărei persoane aflate 
sub jurisdicţia lor protecţie şi recursuri eficiente în faţa tribunalelor naţionale şi altor 
organe de stat competente, împotriva oricăror acte de discriminare rasială care, în 
contradicţie cu Convenţia, ar încălca drepturile şi libertăţile sale fundamentale, ca şi 
dreptul de a cere acestor tribunale satisfacţie sau o reparaţie justă şi adecvată 
pentru orice pagubă pe care ar suferi-o ca urmare a unei asemenea discriminări; să 
ia măsuri imediate şi eficiente, mai ales domeniile învăţământului, educaţiei, culturii 
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şi informaţiei, pentru a lupta împotriva prejudecăţilor care duc la discriminare 
rasială şi să favorizeze înţelegerea, toleranţa şi prietenia între naţiuni şi grupuri 
rasiale sau etnice, pentru a promova scopurile şi principiile Cartei Naţiunilor Unite, 
ale Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Declaraţiei Naţiunilor Unite 
asupra eliminării tuturor formelor de discriminare rasială şi ale Convenţiei. 

De asemenea, Declaraţia asupra rasei şi prejudecăţilor rasiale33, 
porneşte de la o abordare ştiinţifică şi are ca obiectiv condamnarea şi eliminarea 
teoriilor şi conceptelor care au stat la baza rasismului şi discriminării rasiale. Ea 
postulează că orice teorie care implică pretenţia că unele grupuri rasiale sau etnice 
sunt inerent superioare sau inferioare, prin aceasta implicând că unele ar fi 
îndreptăţite să domine sau să elimine pe altele, presupuse a fi inferioare sau care 
întemeiază judecăţi de valoare pe diferenţe rasiale, nu are nici un fundament 
ştiinţific şi este contrară principiilor morale şi etice ale umanităţii. Declaraţia afirmă 
că orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă bazată pe rasă, culoare, 
origine etnică sau naţională ori intoleranţă religioasă motivată pe considerente 
rasiale, care, între altele, limitează în mod arbitrar sau discriminatoriu dreptul 
oricărei persoane sau oricărui grup la deplina dezvoltare sau care restrânge 
dezvoltarea deplină a fiinţelor mane şi comunicarea liberă între ele, sunt 
inadmisibile. 

Totodată, proclamă dreptul oricărei persoane de a fi diferită, de a se 
considera diferită şi a fi privită ca atare, care însă nu trebuie să servească drept 
pretext pentru prejudecăţi rasiale sau practici discriminatorii. 

4. Alte tipuri de discriminări 

În paralel cu adoptarea documentelor de ansamblu privind drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale omului, cuprinzând şi prevederi referitoare la egalitatea 
în drepturi şi nediscriminare, inclusiv pe motive de rasă, origine naţională sau 
apartenenţă la o minoritate, au fost elaborate şi adoptate documente internaţionale 
special consacrate interzicerii şi eliminării discriminării. 

În acest context, trebuie să menţionăm Convenţia internaţională pentru 
suprimarea şi pedepsirea crimei de apartheid34, potrivit căreia crima de 
apartheid include politici şi practici de segregaţie şi discriminare rasială, similare cu 
cele practicate în perioada respectivă în Africa de Sud. Convenţia se referă, 
totodată, la o serie de acte inumane comise cu scopul de a stabili şi menţine 
dominaţia unui grup rasial asupra altui grup rasial şi de a-l oprima sistematic. 

Ca o prelungire a acestei Convenţii, în Convenţia împotriva apartheidului 
în sport35, se adaugă condamnarea şi interzicerea aplicării politicilor şi practicilor 
de apartheid în activităţile sportive. 

Unele dintre aceste documente au urmărit eliminarea şi interzicerea 
discriminării în anumite domenii. 

În materie de muncă, întâlnim Convenţia nr. 111 privind discriminarea 
cu privire la angajare şi ocupaţie, adoptată în 1958 de Conferinţa Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii, în care se prevede că fiecare stat parte se angajează să 
declare şi să urmeze o politică naţională menită să promoveze, prin metode 
adecvate condiţiilor şi practicii naţionale, egalitatea de şanse şi de tratament cu 
privire la angajare şi ocupaţie, cu scopul de a elimina orice discriminare în aceste 
                                                 
33 Adoptată de Conferinţa generală a UNESCO în 1978 
34 Adoptată de Adunarea generală a O.N.U. în 1973 
35 Adoptată de Adunarea generală în 1985. 
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probleme. Convenţia defineşte discriminarea ca fiind orice deosebire, excludere 
sau preferinţă bazată pe rasă, culoare, sex, religie, opinie politică, descendenţă 
naţională sau origine socială şi care are ca efect anularea sau diminuarea egalităţii 
de şanse sau de tratament în muncă sau ocupaţie. 

De asemenea, Convenţia împotriva discriminării în domeniul 
educaţiei36 prevede că statele părţi au obligaţia de a formula, dezvolta şi aplica o 
politică naţională care, prin metode adecvate împrejurărilor şi uzanţelor naţionale, 
va tinde să promoveze egalitatea de şanse şi de tratament în domeniul educaţiei. 
Convenţia defineşte discriminarea ca incluzând „orice deosebire, excludere, 
limitare sau preferinţă care, fiind bazate pe rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie 
politică sau altă opinie, origine naţională sau socială…” 

5. Mecanismul de protecţie a drepturilor omului 
instituit de Convenţia internaţională privind eliminarea 

tuturor formelor de discriminare rasială 

Într-una dintre recomandările Comitetului pentru eliminarea discriminării 
rasiale se arată că un tratament diferenţiat nu constituie un act de discriminare 
dacă, în raport cu obiectivele şi scopurile Convenţiei, criteriile de diferenţiere sunt 
legitime, urmărind exercitarea drepturilor omului în condiţii de egalitate. În 
activitatea sa, a insistat, în examinarea rapoartelor statelor părţi, asupra faptului că 
prevederile Convenţiei se referă la membrii oricăror grupuri rasiale, etnice, 
naţionale aflate pe teritoriul acestor state, fără excepţie. 

În acelaşi sens, într-un comentariu general referitor la nediscriminare, 
conform Pactului asupra drepturilor civile şi politice, Comitetul drepturilor omului 
afirma că egalitatea nu înseamnă în mod necesar un tratament identic în orice 
moment şi că nu orice diferenţă de tratament constituie discriminare, dacă 
obiectivul urmărit este legitim conform Pactului şi dacă criteriile folosite sunt 
rezonabile şi obiective. 

Practica internaţională, inclusiv examinarea rapoartelor statelor privind 
aplicarea Convenţiei din 1965, arată că interzicerea discriminării vizează nu numai 
acţiuni, în sensul de politici sau acte de conduită deliberate din partea statelor, 
instituţiilor, ori a unor persoane, asociaţii, de a crea sau menţine discriminarea pe 
motive de rasă, culoare sau origine naţională, ci şi omisiuni din partea autorităţilor 
unui stat în eliminarea unor asemenea acte sau practici repetate, ca politici şi acte 
de conduită care, fără a urmări în mod deliberat acest scop, au ca efect crearea 
sau menţinerea unei discriminări. 

Interzicerea discriminării rasiale reclamă, totodată, eliminarea politicilor de 
segregaţie rasială şi de apartheid. Asemenea politici şi practici, reprezintă, în fapt, 
cele mai grave acte de discriminare pe motiv de rasă sau origine naţională. 

De aceea, nediscriminarea nu se referă numai la egalitatea formală în faţa 
legii, ci şi la situaţii de inegalitate în exercitarea drepturilor omului, care pot rezulta 
ca urmare a condiţiilor economice, sociale sau culturale, chiar dacă nu există 
intenţia de a discrimina. 

În activitatea Subcomisiei ONU pentru prevenirea discriminării şi 
protecţia minorităţilor s-a precizat, de la început, că prevenirea discriminării 
înseamnă prevenirea oricărui act care ar implica inegalitatea de tratament pe motiv 
de rasă, culoare, sex, limbă, opinie religioasă, politică sau de alt ordin, origine 
naţională sau socială şi alte împrejurări, dar în acelaşi timp şi acţiune pozitivă (cum 
                                                 
36 Adoptată în 1960 de Conferinţa generală a UNESCO. 
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ar fi stabilirea de şcoli care să ofere educaţie în limba maternă a membrilor 
minorităţii). Principiul de bază este cel al egalităţii în drepturi, dar asigurarea 
egalităţii reclamă, în unele domenii, o anumită acţiune pozitivă din partea statelor 
(limbă, educaţie, cultură). 

În cadrul Subcomisiei s-a acceptat, treptat, că nediscriminarea rămâne o 
precondiţie absolută pentru adoptarea de măsuri speciale în favoarea persoanelor 
care fac parte din minorităţi în domeniile culturii, religiei şi limbii proprii. De altfel, 
prevenirea discriminării şi măsurile speciale sunt considerate două aspecte ale 
aceleiaşi probleme: „asigurarea deplinei egalităţi pentru toate persoanele”. Aceasta 
presupune o recunoaştere a persoanei, nu numai în calitate de cetăţean al statului, 
cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate, dar şi în contextul 
său cultural, lingvistic, religios. Totodată, există o contradicţie între calitatea de 
cetăţean, cu drepturile şi obligaţiile sale şi identitatea proprie culturală, etnică, 
lingvistică sau religioasă. Oricine – indiferent dacă este persoană, organizaţie, stat 
– ar contrapune cele două laturi, acţionează împotriva convieţuirii etnice, a 
stabilităţii şi înţelegerii şi ar pune în pericol atât drepturile persoanelor care fac 
parte din minorităţi, cât şi pacea şi securitatea internaţională. 

O altă problemă examinată de Subcomisie a fost aceea referitoare la 
norma privind interzicerea discriminării, care se aplică atunci când are loc şi o 
încălcare efectivă a unui alt drept al omului sau vizează orice diferenţă de 
tratament, bazată pe rasă, culoare sau origine în exercitarea drepturilor omului, cu 
excepţiile menţionate (faţă de străini, în problema cetăţeniei şi în cazul în care se 
acordă pentru şi până la eliminarea unei situaţii discriminatorii). Norma de drept 
internaţional privind nediscriminarea nu este, prin conţinutul ei, o normă de 
substanţă, în sensul că ea nu defineşte un drept al omului per se, ci se raportează 
la ansamblul drepturilor şi libertăţilor definite de alte norme. Este însă cel puţin la 
fel de importantă ca şi normele de drept internaţional care reglementează fiecare 
dintre aceste drepturi şi libertăţi de asemenea, căci egalitatea în drepturi a dobândit 
un loc central în ansamblul drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

Aşa cum rezultă din documentele menţionate privind nediscriminarea, ele 
au un conţinut mult mai larg decât problematica minorităţilor. Normele privind 
prevenirea şi eliminarea discriminării rasiale – care se referă la orice deosebire, 
excludere, restricţie sau preferinţă fondată pe rasă, culoare, ascendenţă sau 
origine naţională sau etnică – vizează un număr mult mai mare de persoane, dintre 
care numai unele fac parte din minorităţi. În mod evident, sunt vizate şi persoanele 
care fac parte din majorităţi, ca şi cele ce fac parte din grupuri nerecunoscute ca 
minorităţi ori care nu constituie în drept şi în fapt minorităţi, dar şi persoane izolate, 
care ar fi victimele unor nediscriminări. 

În acelaşi timp, referirile repetate la rasă, culoare, limbă, religie, origine 
naţională, naştere şi alt statut acoperă aproape toate cazurile în care se pot afla 
persoanele care fac parte din minorităţi, în raport cu alţi cetăţeni ai statului. 

Întrucât egalitatea în drepturi şi nediscriminarea acoperă ansamblul 
drepturilor şi libertăţilor omului, fiind menite să garanteze aceste drepturi tuturor 
persoanelor, ele constituie elementul de bază al unui standard internaţional privind 
drepturile persoanelor ce aparţin minorităţilor şi protecţia identităţii acestora. Astfel, 
sunt definite cu claritate măsurile care, chiar dacă creează o diferenţă de tratament, 
nu sunt considerate acte discriminatorii, ele urmărind să asigure progresul şi 
dezvoltarea anumitor grupuri sau persoane care au nevoie de protecţie, în esenţă 
să creeze condiţiile pentru ca persoanele în cauză să-şi exercite drepturile şi 
libertăţile fundamentale pe bază de egalitate cu ceilalţi cetăţeni. Asemenea măsuri 
trebuie să nu aibă ca efect crearea sau menţinerea de drepturi distincte pentru 
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grupuri rasiale diferite şi să nu fie menţinute în vigoare, odată ce obiectivele la care 
răspund au fost atinse. 

Dintre normele privind nediscriminarea face parte, prin urmare, şi cerinţa ca 
asemenea măsuri speciale să nu creeze la rândul lor inegalităţi, devenind contrare 
obiectivului urmărit iniţial. 

6. Norme privind interzicerea tuturor formelor de discriminare 
prevăzute în Protocolul nr.12 la Convenţia europeană 

a drepturilor omului 

La Roma, la data de 4 noiembrie 2000, a fost deschis spre semnare cel de-
al 12-lea Protocol la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, prin  care se 
interzice, într-o manieră generală, orice formă de discriminare37. Prin apariţia 
acestui Protocol, care consideră că sfera în materie de protejare împotriva 
discriminării este limitată, deoarece dispoziţiile actuale se aplică unuia dintre 
drepturile recunoscute prin Convenţie (art.14), se înlătură această limitare şi se 
garantează că nimeni nu poate fi supus nici unei forme de discriminare din partea 
unei autorităţi publice, indiferent care ar fi motivaţia. 

Protecţia oferită de art. 14 al Convenţiei, care priveşte egalitatea şi 
nediscriminarea, este limitată în comparaţie cu prevederile altor instrumente 
internaţionale. Motivul principal îl constituie faptul că în acest articol, spre deosebire 
de dispoziţiile altor instrumente internaţionale, nu enunţă o interzicere distinctă a 
discriminării, deoarece el nu o interzice decât în ceea ce priveşte exercitarea 
drepturilor şi libertăţilor definite în Convenţie. 

Astfel, participanţii la cel de-al 7-lea Colocviu internaţional privind 
Convenţia europeană a drepturilor omului38 au afirmat că principiile egalităţii şi 
nediscriminării sunt elemente esenţiale ale dreptului internaţional în materie de 
drepturile omului. În ce priveşte extinderea protecţiei oferite de acest articol peste 
limita menţionată mai sus, prin dezvoltarea jurisprudenţei de la Strasbourg, aceeaşi 
participanţi au recunoscut că există, din acest punct de vedere, puţine posibilităţi de 
dezvoltare a jurisprudenţei, ca urmare a faptului că interdicţia enunţată are un 
caracter secundar în raport cu alte garanţii de fond ale Convenţiei. 

Între timp, activitatea Consiliului Europei privind problema rasismului şi 
intoleranţei s-a intensificat, ca urmare directă a primului Summit al şefilor de stat şi 
de guvern ai statelor membre39, iar prin Declaraţia, precum şi prin Planul de acţiune 
privind lupta împotriva rasismului, xenofobiei, anti-semitismului şi intoleranţei, 
adoptate cu ocazia acestei întâlniri, au exprimat îngrijorarea asupra renaşterii 
acestor fenomene şi dezvoltării unui climat de intoleranţă. 

În cadrul abordării globale a acestor probleme definite în conformitate cu 
Planul de acţiune, şefii de stat şi de guvern au decis să înfiinţeze Comisia 
europeană împotriva rasismului şi intoleranţei (ECRI), căreia să-i confere, printre 
altele, sarcina de a întări garanţiile împotriva tuturor formelor de discriminare şi, în 
acest context, de a studia instrumente juridice internaţionale aplicabile în domeniu 
în vederea întăririi acestora dacă era necesar. 
                                                 
37 Acesta a fost semnat de 25 de state membre ale C.E. şi va intra în vigoare după ratificarea sa de 
către 10 state membre. Austria, Belgia, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Finalanda, Fosta Republică 
Iugoslvă a Macedoniei, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, 
Luxembourg, Moldova, Olanda, Portugalia, România, Rusia, San Marino, Slovacia, Ucraina şi 
Ungaria. 
38 Copenhaga, Oslo şi Lund, 30 mai – 2 iunie 1990. 
39 Viena, 8-9 octombrie 1993. 



 33 

După studierea tuturor instrumentelor internaţionale relative la drepturile 
omului, ce tratau problemele discriminării, ECRI a transmis concluziile sale 
Comitetului Miniştrilor. Aceasta era de părere că protecţia oferită de CEDO 
împotriva discriminării rasiale trebuia întărită printr-un protocol adiţional, care să 
conţină o clauză generală de protecţie împotriva discriminării bazate pe rasă, 
culoare, limbă, religie sau origine etnică sau naţională, propunând, astfel, un nou 
protocol. 

ECRI recunoaşte că dreptul singur nu era suficient pentru a elimina 
rasismul, în multiplele lui forme, din diferite grupuri şi, în acelaşi timp, a subliniat că 
lupta pentru justiţia rasială nu poate avea succes fără lege, era convinsă că 
proclamarea unui drept pentru protecţia împotriva discriminării rasiale, ca drept 
fundamental al fiinţei umane, va constitui o etapă importantă în lupta împotriva 
manifestărilor de violare a drepturilor omului, care rezultă din rasism şi xenofobie. 
Ea a subliniat că atitudinile discriminatorii şi violenţa rasistă se răspândesc,  
în prezent, în multe dintre ţările europene şi a constatat că renaşterea ideologiilor 
rasiste şi a intoleranţei religioase adaugă tensiunii zilnice pe care societăţile 
noastre o cunosc, o tentativă de legitimizare a discriminării în societăţile  
noastre. 

Pe baza activităţii pregătitoare, care includ identificarea argumentelor pro şi 
contra diverselor soluţii de ordin normativ40 luate în considerare, a fost adoptat, în 
octombrie 1997, un raport în atenţia Comitetului Miniştrilor referitor la problema 
egalităţii între femei şi bărbaţi şi la cea a rasismului şi intoleranţei. 

Raportul a fost prezentat la cea de-a 622-a întâlnire a delegaţilor miniştrilor 
(10-11 martie 1998), Comitetul Miniştrilor a mandatat să fie elaborat un Protocol 
adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omului, lărgind într-o manieră 
generală câmpul de aplicare al articolului 14 şi prin includerea, într-o listă succintă, 
a motivelor de discriminare. 

În perioada 1998-1999, a fost elaborat proiectul de protocol şi raportul 
explicativ. După consultarea Curţii europene a drepturilor omului, a Adunării 
Parlamentare şi a altor instanţe ale Consiliului Europei, a fost finalizat textul 
proiectului de protocol, în cadrul adunării extraordinare din 9-10 martie 2000, şi a 
decis să fie transmis, împreună cu proiectul, raportul explicativ Comitetului 
Miniştrilor. 

Succintul preambul al Protocolului se referă, în primul paragraf, la principiul 
egalităţii în faţa legii şi al protecţiei egale din partea legii, fiind vorba despre un 
principiu general fundamental, bine stabilit şi despre un element esenţial al 
protecţiei drepturilor omului, recunoscut în constituţiile statelor membre şi în dreptul 
internaţional din domeniul drepturilor omului. 

În timp ce principiul egalităţii nu apare foarte explicit nici în textul articolului 
14 al Convenţiei, nici în cel al articolului 1 al prezentului Protocol, trebuie să notăm 
că principiul nediscriminării şi al egalităţii sunt strâns legate, orice prejudiciu în 
acest sens va fi considerat ca discriminare, cu excepţia existenţei unei justificări 
obiective şi rezonabile (de exemplu, principiul egalităţii necesită ca situaţii egale să 
fie tratate egal şi situaţii inegale, diferit). 

Al treilea paragraf al preambulului se referă la măsurile luate pentru 
promovarea unei egalităţi depline şi efective şi reafirmă că astfel de măsuri nu sunt 
interzise de principiul nediscriminării, în măsura în care ele răspund unei justificări 
                                                 
40 Un protocol adiţional bazat pe propunerea ECRI / un protocol adiţional care să lărgească de o 
manieră generală câmpul de aplicare al articolului 14 / o convenţie cadru sau alt tip de convenţie / o 
recomandare a Comitetului Miniştrilor. 
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obiective şi rezonabile (acest principiu apăruse deja în anumite dispoziţii 
internaţionale existente: a se vedea, de exemplu, articolul 1, paragraful 4 al 
Convenţiei internaţionale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, 
articolul 4, paragraful 1 al Convenţiei internaţionale privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare a femeilor şi, la nivel regional, articolul 4, paragraful 3 al 
Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale. Într-adevăr, există o serie 
de instrumente internaţionale care obligă sau încurajează statele să adopte măsuri 
pozitive (a se vedea, spre exemplu, articolul 2, paragraful 2 al Convenţiei 
internaţionale pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, articolul 4, 
paragraful 2 al Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale şi 
Recomandarea nr. (85) 2 a Comitetului Miniştrilor către statele membre privind 
protecţia juridică împotriva discriminării sexuale). 

Prezentul Protocol nu impune nicio obligaţie de adoptare a unor asemenea 
măsuri, o astfel de obligaţie ar fi nepotrivită faţă de caracterul global al Convenţiei 
şi al sistemului ei de control, care sunt bazate pe o garanţie colectivă a drepturilor 
individuale, enunţată în termeni suficient de specifici pentru a fi folosiţi de justiţie. 

Noţiunea de discriminare a fost interpretată constant de Curtea europeană 
a drepturilor omului, prin jurisdicţia ei relativă la articolul 14 al Convenţiei. În mod 
deosebit, a fost clarificat faptul că nu orice distincţie sau diferenţiere de tratament 
conduce la discriminare. Curtea a enunţat, de exemplu, în decizia referitoare la 
cazul Abdulaziz, Cabales şi Balkandali vs. Marea Britanie: o diferenţiere de 
tratament este discriminatorie dacă nu are o justificare obiectivă şi 
rezonabilă, dacă nu urmăreşte un scop legitim sau dacă nu există un raport 
rezonabil de proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopurile care trebuiau 
atinse41. Semnificaţia termenului de discriminare din articolul 1 al Protocolului 
este identică cu cea a articolului 14 din Convenţie. 

În măsura în care, nu orice diferenţiere sau diferenţă de tratament 
echivalează cu o discriminare şi, datorită caracterului general al principiului 
nediscriminării, nu a fost considerat necesar şi nici oportun să se includă o clauză 
restrictivă în prezentul protocol. De exemplu, în dreptul multor state membre ale 
Consiliului Europei sunt operate anumite diferenţieri pe baza naţionalităţii în ce 
priveşte anumite drepturi sau prestaţii. Situaţiile în care asemenea diferenţieri sunt 
acceptabile, sunt îndeajuns de acoperite de însăşi semnificaţia noţiunii de 
discriminare, deoarece diferenţierile pentru care există o justificare obiectivă şi 
rezonabilă nu constituie o discriminare. 

Lista motivelor de discriminare din articolul 1 al Protocolului este identică cu 
cea din articolul 14 al Convenţiei, soluţia fiind preferată altora, cum ar fi includerea 
expresă a unor motive suplimentare (de exemplu: handicapul fizic şi psihic, 
orientarea sexuală, vârsta), nu din necunoaşterea faptului că aceste motive au, în 
societatea de azi, o importanţă deosebită în comparaţie cu epoca în care articolul 
14 al Convenţiei a fost redactat, ci pentru că o asemenea includere a fost 
considerată inutilă din punct de vedere juridic. Lista motivelor de discriminare nu 
este exhaustivă şi includerea unui motiv special suplimentar ar putea genera 
interpretări a contrario în ce priveşte discriminarea bazată pe motive neincluse în 
listă. Se reaminteşte faptul că, articolul 14 al Convenţiei a fost deja aplicat de 
Curtea europeană a drepturilor omului în ce priveşte motivele de discriminare care 
nu sunt menţionate în această dispoziţie42. 
                                                 
41 Decizia din 28 mai 1985, seria A, nr. 94, paragraful 72. 
42 A se vedea, de exemplu în ceea ce priveşte motivul de orientare sexuală, decizia din 21 
decembrie 1999 în cazul Salgueiro de Silva Mouta vs. Portugalia. 
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7. Reglementări interne referitoare la interzicerea 
oricărei forme de discriminare  

În plan normativ intern, au existat preocupări în domeniul interzicerii 
oricărei forme de discriminare încă din 1866, când odată cu Constituţia României 
au fost stipulate, în capitole speciale, drepturi şi libertăţi democratice. De 
asemenea, în Constituţia din 1923 găsim drepturi şi libertăţi fundamentale (de 
exemplu, se asigură un regim extins de drepturi şi libertăţi persoanelor care 
aparţineau minorităţilor naţionale: libertatea conştiinţei, presei, învăţământului, 
întrunirilor, de asociere ş.a.), principiul nediscriminării şi al egalităţii tuturor în faţa 
legii. 

Anumite dispoziţii vor fi întâlnite şi în Legea învăţământului din 1924, în 
care se prevede dreptul de înfiinţare de şcoli primare cu limba de predare a 
populaţiei din zona respectivă, dar şi cu obligaţia studierii limbii române. Totodată, 
prin Legea electorală din 1926, găsim asigurat tuturor cetăţenilor români, indiferent 
de naţionalitate, accesul la forul legislativ. 

Acele vremuri au marcat şi apariţia primelor structuri instituţionalizate în 
domeniu şi anume: „Subsecretariat de stat pentru afacerile minorităţilor naţionale”, 
aflat în subordinea Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (Legea din 1920), precum şi 
Ministerul Naţionalităţilor Minoritare (Legea nr. 7/1944). 

Decembrie 1989, pentru România, a desemnat începutul alinierii la 
cerinţele înscrise în standardele internaţionale, prin crearea unui climat favorabil 
dezvoltării şi afirmării drepturilor omului, cu principii ale dreptului internaţional, prin 
înscrierea acestora în normele constituţionale. Constituţia României, din 21 
noiembrie 1991, a consacrat principiile preeminenţei dreptului, a garantării 
drepturilor omului fiind, totodată, înscrise interdicţia discriminării, precum şi a altor 
manifestări de intoleranţă, de ură, de rasă, de clasă religioasă ş.a. 

Legiuitorul constituant, în art. 4, consacră unitatea poporului român ca 
fundament social al statului, premisa unităţii fiind egalitatea cetăţenilor, înţeleasă în 
sensul înlăturării oricărei forme de discriminare, de privilegiere, de ierarhizare 
apriorică a valorilor. Universalitatea ca principiu al drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale cetăţenilor este completată de principiul egalităţii în drepturi, 
înţeles în sensul alin. 1 al art. 16 din Constituţie ca o egalitate de şanse acordate 
tuturor cetăţenilor. 

De asemenea, prin conţinutul său, alin. 1 al art. 16 corelat cu art. 4 alin. 2 
au determinat criteriile nediscriminării, acestea fiind rasa, naţionalitatea, originea 
etnică, limba, religia, sexul, apartenenţa politică, averea sau originea socială. 

În ceea ce priveşte minorităţile naţionale, Constituţia consacră şi 
garantează dreptul acestora la identitate etnică, culturală, lingvistică şi religioasă, 
lăsându-l indisolubil de principiul egalităţii şi nediscriminării în raport cu ceilalţi 
cetăţeni români. 

În planul legislaţiei penale, avem incriminată infracţiunea de propagandă 
naţionalist-şovină (art. 317 Cod penal), care constă în aţâţarea urii de rasă sau 
naţionale, dacă fapta nu constituie infracţiunea prevăzută de art. 166 C.p., adică 
propaganda în favoarea statutului totalitar şi/sau art. 1661, acţiuni împotriva ordinii 
constituţionale. De asemenea, la art. 318 C.p., întâlnim incriminată infracţiunea de 
împiedicare a libertăţii cultelor fiind, totodată, sancţionată şi fapta de a obliga o 
persoană, prin constrângere, să participe la serviciile religioase ale oricărui cult sau 
să îndeplinească un act religios legat de exercitarea unui cult. 

Aceeaşi lege penală pedepseşte prin art. 247 infracţiunile comise de 
funcţionarii publici, care limitează folosirea sau exercitarea drepturilor persoanei 
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sau plasează o persoană într-o situaţie de inferioritate, pe temeiul naţionalităţii, 
rasei sau religiei, dar nu cuprind prevederi care să sancţioneze acte de 
discriminare comise de persoane private, aşa cum se arată în Rezoluţia Consiliului 
Europei nr. 1234/1997. 

Cu timpul, problematica discriminării şi a intoleranţei a dus la transformări 
în cadrul legislativ intern, fapt ce a făcut posibilă apariţia unor acte normative 
specifice acestui domeniu. 

Un document cu reale influenţe în domeniul de referinţă îl constituie 
Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare43. Cadrul normativ al ordonanţei este aplicabil în 
activitatea economică şi în materie de asigurare şi profesie, iar prin conţinutul său 
au fost definite noţiunile de „discriminare” şi „categorie defavorizată”.  

Totodată, prin H.G. nr. 1194/2001, s-a înfiinţat Consiliul Naţional pentru 
combaterea discriminării44, ca organ de specialitate al administraţiei publice 
centrale şi care are ca principal obiectiv implementarea principiului egalităţii între 
cetăţeni. 

Caracterul practic al Ordonanţei a fost evidenţiat, în primul rând, prin 
diminuarea tuturor formelor de discriminare, prin instituirea unor „acţiuni afirmative” 
(sau a unor măsuri speciale) pentru comunităţile, minorităţile naţionale, respectiv 
prin protecţia grupurilor defavorizate, atunci când acestea nu se bucură de 
egalitatea şanselor în diverse domenii. Sancţionarea comportamentului 
discriminatoriu apare ca o măsură subscrisă şi externă aplicabilă persoanelor 
fizice, publice sau private, precum şi instituţiilor publice. 

Amintim, de asemenea, H.G. nr. 1273/2000, privind Planul naţional de 
acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi45, ca expresie a 
angajamentului politic de asigurare, a garantării egalităţii între toţi cetăţenii, fără 
deosebire, bazate pe origine etnică, limbă, religie, opinie, apartenenţă politică, 
avere, origine socială, dar mai ales pe sex. Sfera de aplicare a hotărârii fiind 
extinsă la domeniile: legislativ, drepturile sociale şi economice, precum şi luarea 
deciziei şi formarea conştiinţei civice. Un alt obiectiv major al acestei hotărâri îl 
constituie participarea la luarea deciziei şi reprezentarea echilibrată la decizii a 
femeilor şi bărbaţilor, prin constituirea unor structuri naţionale şi teritoriale care să 
pună în practică principiul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. 

Perfecţionarea actului legislativ, în domeniul de referinţă, a dus la apariţia 
Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi46, conform 
căreia încălcarea prevederilor acesteia atrage după sine răspunderea disciplinară, 
materială, civilă, contravenţională sau penală a persoanelor vinovate. Constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea amenzilor contravenţionale se face de către organele 
                                                 
43 Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, publicată în Monitorul Oficial nr. 431 din 2 septembrie 2000, cu modificările şi 
completările aduse de: Legea nr. 48 din 16 ianuarie 2002; Ordonanţa nr. 77 din 28 august 2003; 
Legea nr. 27 din 5 martie 2004; Legea nr. 324 din 14 iulie 2006. A se vedea şi prevederile art. II şi 
art. III din Legea nr. 324 din 14 iulie 2006 publicată în Monitorul Oficial nr. 626 din 20 iulie 2006. 
44 H.G. nr. 1194 din 27 noiembrie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional 
pentru Combaterea Discriminării, publicată în M. Of. nr. 792 din 12 decembrie 2001, cu 
modificările şi completările aduse de: H.G. nr. 1.514 din 18 decembrie 2002; H.G. nr. 1.279 din 4 
noiembrie 2003 . 
45 H.G. nr. 1273 din 7 decembrie 2000 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, publicată în M. Of. nr. 659 din 15 decembrie 2000. 
46 Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată în M. Of. nr. 150 din 1 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare. 
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prevăzute de lege, fiecare în domeniul său de activitate, şi se completează cu cele 
ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor47. 

Pentru completarea „tabloului” actelor normative interne, care 
reglementează acest domeniu, nu trebuie să uităm şi Legea nr. 148/2000 privind 
publicitatea48, precum şi Legea nr. 612/2002 pentru formularea unei declaraţii 
privind recunoaşterea de către România a competenţei Comitetului pentru 
Eliminarea Discriminării Rasiale49 (în conformitate cu art. 14 din Convenţia 
internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rapidă, adoptată 
de Adunarea Generală a O.N.U. la New York la 21.12.1965). 
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ASIGURAREA APLICĂRII LEGII DE CĂTRE ORGANELE 
DE POLIŢIE ÎN CAZUL GRUPURILOR VULNERABILE 
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1. Drepturile omului în administrarea justiţiei penale 

Responsabilitatea pentru prevenirea şi constatarea infracţiunilor este o 
sarcină rezervată în primul rând poliţiei. Exercitarea deplină a acestei 
responsabilităţi necesită mai mult decât un impuls solitar al poliţiei. Prevenirea 
eficientă şi descoperirea delictului penal sunt dependente, în mod critic, de 
nivelurile existente şi de calitatea cooperării dintre poliţia şi comunitatea pe care o 
serveşte, fiind în egală măsură atât o responsabilitate particulară, cât şi una 
publică. 

Politicienii, membrii organului judiciar, grupurile comunitare, societatea 
civilă, persoanele fizice şi juridice trebuie să-şi adune forţele, dacă rezultatele 
eforturilor pentru prevenirea şi descoperirea ilicitului penal vor fi mai bune decât 
rezultatele nesatisfăcătoare, în mod inevitabil, ce decurg din simpla încercare de a 
pune în practică legile penale. 

În cadrul dreptului internaţional şi al drepturilor omului nu există un 
instrument anume care să trateze, în mod specific, problemele legate de 
prevenirea şi descoperirea faptelor penale. 

De asemenea, nu există nici un instrument care să stabilească rolurile şi 
responsabilităţile poliţiştilor în acest domeniu. Dar aceasta nu înseamnă că aici 
este un vid. Prevenirea şi descoperirea delictelor penale este o problemă care 
influenţează toate aspectele asigurării aplicării legii. 

Prevenirea adecvată şi descoperirea infracţiunilor trebuie să-şi aibă 
fundamentul în tacticile şi practicile legale şi nearbitrare pentru asigurarea aplicării 
legii. 

Drepturile omului în administrarea justiţiei penale sunt: 
– prezumţia de nevinovăţie; 
– dreptul la un proces echitabil; 
– dreptul la intimitate. 
Colateral acestor drepturi esenţiale vom menţiona şi principiul eticii în lupta 

împotriva infracţiunilor. 
 
1.1. Prezumţia de nevinovăţie 
 
„Orice persoană acuzată de comiterea unei infracţiuni penale este 

prezumată a fi nevinovată cât timp culpabilitatea sa nu a fost stabilită în mod legal” 
(Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice – prescurtat PIDCP, art. 
14.2; Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – prescurtat CEDO, art. 6.2). 

Prezumţia de nevinovăţie constituie un principiu esenţial al unui proces 
echitabil. Dreptul de a fi considerat nevinovat se aplică în mod egal atât 
persoanelor acuzate de a fi comis un delict penal, cât şi persoanelor acuzate, 
înainte de depunerea unei plângeri penale. Acest drept continuă să existe până la 
momentul în care o condamnare devine definitivă, ca urmare a ultimei căi de atac. 
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Semnificaţia reală a prezumţiei de nevinovăţie este demonstrată în cadrul 
procesului penal însuşi. Un judecător sau un complet de judecată pot condamna o 
persoană numai atunci când nu există dubiu asupra vinovăţiei sale. 

Judecătorul care conduce judecata trebuie să facă acest lucru fără a-şi fi 
formulat anterior o opinie asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei acuzatului. 

O sarcină primară în asigurarea aplicării legii este aceea de a aduce 
acuzaţii în faţa justiţiei. Totuşi, poliţiştii nu sunt cei care decid asupra vinovăţiei sau 
nevinovăţiei unei persoane arestate pentru un delict penal. 

Responsabilitatea lor constă în a înregistra, într-o manieră obiectivă şi 
corectă, toate faptele legate de un anumit fapt penal comis. Poliţiştii sunt însărcinaţi 
cu găsirea faptelor, iar corpul judiciar este însărcinat cu găsirea adevărului 
(analizarea acelor fapte pentru a determina vinovăţia sau nevinovăţia persoanei 
sau a persoanelor acuzate). 
 

1.2. Dreptul la un proces echitabil 
 
„…Orice persoană are dreptul ca litigiul în care se află să fie examinat în 

mod echitabil şi public de către un tribunal competent, independent şi imparţial, 
stabilit prin lege, care să decidă fie asupra temeiniciei oricărei învinuiri penale 
îndreptate împotriva ei, fie asupra contestaţiilor privind drepturile şi obligaţiile sale 
cu caracter civil….” (PIDCP, art. 14.1; CEDO, art. 6). 

Art. 14.3/PIDCP stabileşte un număr de garanţii minime care să asigure că 
toate persoanele beneficiază de procesul echitabil la care sunt îndreptăţite. 
Implicaţia în termenul de „minim” este datorată faptului că există şi alte garanţii 
suplimentare în noţiunea unui „proces echitabil”. Acestea includ necesitatea ca o 
audiere sau un proces să fie ţinut public – în afara unor circumstanţe excepţionale 
sau ca orice pronunţare a unei hotărâri să fie publică (art. 14.1/PIDCP). Aceste 
două cerinţe adiţionale lărgesc transparenţa administrării justiţiei, precum şi a 
principiului egalităţii în faţa legii a tuturor persoanelor (art. 14.1; crt. 2.1./PIDCP). 

Art. 14.3/PIDCP arată că: „Orice persoană acuzată de comiterea unei 
infracţiuni penale are dreptul în condiţii de deplină egalitate, la cel puţin 
următoarele garanţii: 

a) să fie informată în cel mai scurt termen, într-o limbă pe care o înţelege şi 
în mod detaliat, despre natura acuzaţiei ce i se aduce. Aceasta este o 
responsabilitate care are un impact direct asupra practicii pentru asigurarea 
aplicării legii. La momentul arestării unei persoane suspectate de a fi comis un 
delict, funcţionarul însărcinat cu aplicarea legii, care execută arestarea, are 
obligaţia de a informa persoana arestată asupra motivelor care au determinat 
arestul sau să informeze acea persoană despre orice acuzaţii penale care sunt 
aduse împotriva sa (PIDCP, art. 92). Această prevedere a art. 14.3 (a) are o 
importanţă directă pentru următoarea prevedere a art. (b) redată mai jos; 

b) să dispună de timpul şi de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale şi 
să comunice cu apărătorul pe care şi-l alege. Această a doua prevedere solicită, de 
asemenea, ca în practica pentru asigurarea aplicării legii să se îndeplinească 
anumite cerinţe. Codul de principii pentru protejarea tuturor persoanelor aflate sub 
orice formă de detenţie sau încarcerare (Codul de Principii) stabileşte într-un mod 
mai detaliat, cerinţele pentru acţiunile ce vor fi luate de către funcţionarii însărcinaţi 
cu aplicarea legii faţă de persoanele arestate sau deţinute: 

– datoria de a informa cu promptitudine persoanele aflate în arest sau 
detenţie despre drepturile lor şi despre modul în care să se folosească de astfel de 
drepturi; 
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– dreptul la apărător şi dreptul de a i se oferi garanţii pentru neîmpiedicarea 
consultărilor şi a comunicării cu acest apărător. Aceste solicitări menţionează în 
mod clar că, în faza iniţială a procedurilor penale, protejarea dreptului la un proces 
echitabil al persoanei acuzate depinde, în principal, de practicile legale şi 
nearbitrare al asigurării aplicării legii; 

c) să fie judecată fără întârziere excesivă. Etapele pentru implementarea 
acestei prevederi specifice încep din momentul în care suspectul (acuzatul) este 
informat că autorităţile întreprind măsuri specifice pentru urmărirea sa penală. Ele 
se termină la data când se va da decizia definitivă, adică sentinţa finală şi 
irevocabilă sau scoaterea de sub urmărire penală. Circumstanţele particulare şi 
complexitatea unui caz în curs de rezolvare vor fi avute în vedere atunci când se va 
decide care este timpul rezolvabil şi ce anume constituie „întârziere excesivă”. Din 
afară este clar că partea investigativă (care se află în mâinile organului judiciar) 
trebuie să fie inclusă în ecuaţie, deoarece orice altă întârziere excesivă cauzată de 
practica inadecvată pentru asigurarea aplicării legii poate avea un efect negativ 
asupra duratei perioadei de detenţie de dinaintea procesului unei persoane 
acuzate; 

d) să aibă dreptul la apărare. Dreptul la apărare poate fi divizat într-o listă 
de drepturi individuale: 

– de a se apăra ea însăşi; 
– de a-şi alege propriul apărător; 
– de a fi informată despre dreptul de a avea un apărător şi de a primi 

asistenţa juridică gratuită. 
Orice persoană acuzată de a fi comis un delict penal este îndreptăţită să fie 

prezentă la proces şi să se apere ea însăşi, să aleagă, în loc de aceasta, să aibă 
un apărător. În acest sens, obligaţia de a informa persoana acuzată cu privire la 
acest drept revine instanţei. Alegerea unui avocat poate fi făcută de către persoana 
acuzată, dacă are resurse financiare suficiente pentru a plăti pentru asistenţa 
juridică. Dacă nu, acea persoană este îndreptăţită să aibă un apărător desemnat 
din oficiu, dacă măsura este cerută de interesele administrării justiţiei, fără a se 
pune în sarcina financiară a acuzatului; 

e) chemarea şi examinarea martorilor. Dreptul persoanei acuzate de a 
chema şi obţine înfăţişarea şi examinarea martorilor (sau să facă să fie examinaţi) 
în aceleaşi condiţii cu cele ale martorilor acuzării este un element esenţial al 
„egalităţii armelor” şi astfel al principiului „procesului echitabil”. 

Investigarea anterioară procesului în instanţă serveşte, în mod normal, la 
identificarea martorilor unui anumit delict penal. Integritatea practicii pentru 
asigurarea aplicării legii este, din nou, legată direct de nevoia pentru obiectivitate în 
procesul de investigare şi pentru respectul deplin al prezumţiei de nevinovăţie cu 
privire la persoana (persoanele) acuzate; 

f) să beneficieze de asistenţa gratuită a unui interpret. Dacă acuzatul nu 
vorbeşte sau nu înţelege limba în care instanţa îşi desfăşoară procedurile 
judecătoreşti, el este îndreptăţit să primească asistenţa gratuită a unui interpret. 
Acest drept este legat în mod direct de o altă prevedere a PIDCP, art. 14.3, care 
stipulează că „informaţia despre natura şi motivele acuzaţiei ce i se aduce trebuie 
să-i fie dată într-o limbă pe care acuzatul o înţelege. De la această ultimă 
prevedere se poate trage concluzia că, în practică, pentru asigurarea aplicării legii, 
persoanele acuzate şi arestate trebuie, ori de câte ori ele nu vorbesc sau nu înţeleg 
limba în care li se adresează, să beneficieze de serviciile unui interpret care să le 
informeze asupra motivelor pentru arest sau a acuzaţiilor aduse împotriva lor. În 
mod natural, interogarea unor astfel de persoane va trebui, de asemenea, să aibă 
loc în prezenţa unui interpret; 
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g) să nu fie silită să mărturisească împotriva sa sau să se recunoască 
vinovată. Această prevedere se extinde, de asemenea, şi la faza de investigare. 
Funcţionarii însărcinaţi cu aplicarea legii trebuie să se abţină de la orice acţiune 
care poate fi interpretată ca fiind îndreptată spre smulgerea unei declaraţii de la 
persoana arestată sau acuzată, despre care se poate spune, după aceea, că nu a 
fost dată din propria-i dorinţă. În legătură cu această prevedere este important să 
notăm, încă o dată, interzicerea, în mod absolut, a torturii (PIDCP, art. 7) şi 
prevederile din Codul de Principii care se referă la interogarea persoanelor aflate în 
detenţie sau încarcerate (Principiile 21 şi 23). Este dreptul persoanei acuzate de a 
refuza să depună mărturie. Totuşi, acest drept nu se extinde şi în cazul martorilor 
unui delict. Ei nu pot refuza să depună mărturie. Alte componente importante ale 
dreptului la „un proces echitabil” includ prevederea din art. 14.5 al PIDCP, care 
acordă” oricărei persoane declarate vinovată de o infracţiune, dreptul de a obţine 
examinarea de către o jurisdicţie superioară, în conformitate cu legea, a declarării 
vinovăţiei şi a condamnării sale”. 

În acelaşi articol, 14.7 se reiterează principiul ne bis in idem. Acesta 
interzice posibilitatea urmăririi sau pedepsirii unei persoane din pricina unei 
infracţiuni pentru care a fost deja achitată sau condamnată printr-o hotărâre 
definitivă, în conformitate cu legea şi procedura penală a fiecărei ţări. 
 

1.3. Dreptul la intimitate 
 
Aproape fiecare investigare efectuată de către funcţionarii însărcinaţi cu 

aplicarea legii, pentru prevenirea sau descoperirea delictelor, conduce la situaţii în 
care acţiunile luate se vor concretiza în invadarea sferei de intimitate a indivizilor. În 
timp ce în fiecare ţară codul de procedură penală va stipula puteri investigative şi 
competenţe funcţionarilor însărcinaţi cu aplicarea legii, este clar că existenţa unor 
legi adecvate nu este suficientă pentru a asigura respectul cuvenit datorat intimităţii 
unui individ. „Nimeni nu va putea fi supus vreunor imixtiuni arbitrare sau ilegale în 
viaţa particulară, în familia, domiciliul sau corespondenţa sa, nici la atingeri ilegale 
aduse onoarei şi reputaţiei sale”. (PIDCP, art. 17.1). 

„Orice persoană are drept la protecţia legii împotriva unor asemenea 
imixtiuni sau atingeri” (PIDCP, art. 17.2). Cel de-al doilea paragraf creează obligaţia 
pentru statele părţi de a lua măsuri active pentru protecţia tuturor persoanelor. În 
ceea ce priveşte investigaţiile penale, aceasta înseamnă că acele acţiuni 
întreprinse de funcţionari însărcinaţi cu aplicarea legii, care pot conduce la o 
invadare a intimităţii persoanei, trebuie să fie permise conform dreptului intern şi că 
recurgerea la astfel de acţiuni trebuie să fie proporţională cu obiectul legitim care 
trebuie atins. Pătrunderea în casa cuiva în vederea percheziţionării pentru găsirea 
unor probe şi interceptarea şi monitorizarea corespondenţei sau a convorbirilor 
telefonice pot constitui violări grave ale sferei de intimitate a persoanelor în cauză. 
De aceea, aceste acţiuni trebuie să fie justificate de existenţa unei necesităţi 
urgente, în scopul legitim al asigurării aplicării legii. Practica, pentru asigurarea 
aplicării legii în acest domeniu particular, necesită o strictă monitorizare atât internă 
(prin acei funcţionari însărcinaţi cu responsabilităţi de comandă şi/sau manageriale) 
cât şi externă (prin funcţionari din sistemul judiciar şi altele). Acţiunile întreprinse de 
către funcţionari însărcinaţi cu aplicarea legii trebuie, de aceea, să fie înregistrate. 
Aceste înregistrări vor permite să se ia o decizie justă şi imparţială asupra legalităţii 
şi nearbitrariului acţiunilor lor, deîndată ce un anumit caz a fost adus în faţa 
instanţei. În acest sens, trebuie să facem referire la art. 4 al Codului de 
Comportament al Funcţionarilor însărcinaţi cu aplicarea legii (CCOAL), care arată 
că: „Problemele de natură confidenţială aflate în posesia funcţionarilor însărcinaţi 
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cu aplicarea legii trebuie ţinute confidenţiale, cu excepţia situaţiilor în care 
executarea sarcinilor sau nevoi ale justiţiei cer cu stricteţe să se procedeze altfel”. 

Implicaţia clară a acestui articol este ca, în situaţiile în care are loc o 
interferenţă legală şi nearbitrară în sfera intimităţii personale a familiei, reşedinţei 
sau corespondenţei, funcţionarii cu competenţe în aplicarea legii au 
responsabilitatea să respecte şi să protejeze intimitatea informaţiei astfel obţinute. 
Divulgarea hazardată a informaţiilor obţinute prin acţiuni care sunt legitime prin ele 
însele poate, totuşi, constitui o interferenţă ilegală în sfera de intimitate a unei 
persoane. 

 
1.4. Etica în lupta împotriva infracţiunilor 
 
Prevenirea şi detectarea fenomenului criminalităţii este o zonă din domeniul 

asigurării aplicării legii care solicită un înalt standard de moralitate şi etică din 
partea funcţionarilor însărcinaţi cu aplicarea legii. Vor continua să existe 
întotdeauna multe ocazii în conducerea operaţională a investigaţiilor în care să se 
încalce drepturile şi libertăţile individuale ale persoanelor arestate şi/sau deţinute – 
adeseori fără ca aceste încălcări să fie vreodată observate. Prejudecata din partea 
funcţionarilor de investigaţii, folosirea probei obţinute prin practici ilegale, presiunea 
subtilă asupra persoanei acuzate pentru a obţine mărturii – toate acestea sunt 
exemple ale practicilor dificil de detectat şi examinat. 

Ca efect, aceasta înseamnă că, într-o mare măsură, ceea ce constituie un 
proces echitabil va depinde de activitatea de asigurare a aplicării legii, care rămâne 
cu uşurinţă în afara controlului judiciar. Drept garanţie, rămân numai atitudinea 
personală a funcţionarilor însărcinaţi cu aplicarea legii şi standardele lor individuale 
de comportament şi, de pe altă parte, mecanismele interne de supraveghere şi 
monitorizare. 

Într-un mod mult prea uşor, funcţionarii însărcinaţi cu aplicarea legii în 
prevenirea şi detectarea criminalităţii îşi vor exercita munca lor ca o formă de 
rutină, în care majoritatea funcţiilor vor atinge un nivel de realizare automată. 
Totuşi, un alt caz de omor sau prezentarea dosarului cu privire la o altă tâlhărie 
atunci când alte cinci cazuri similare aşteaptă într-un sertar să fie soluţionate, pot 
uşor conduce la indiferenţă din partea funcţionarului (funcţionarilor) însărcinat cu 
investigarea. Totuşi, o astfel de indiferenţă nu va fi înţeleasă şi nici nu va fi 
acceptată de victimele unor astfel de delicte. În ceea ce priveşte descoperirea 
vinovaţilor, lipsa de entuziasm şi angajament din partea funcţionarului care 
investighează nu va face nimic pentru drepturile victimei, ci ar putea chiar să ajute 
un delincvent să scape de justiţie. Deşi este dificil să le plaseze în cadrul regulilor 
sau al îndrumărilor, aceste noţiuni trebuie să fie transmise funcţionarilor însărcinaţi 
cu aplicarea legii, pentru a-i face să înţeleagă semnificaţia input-ului individual 
pentru rezultatele colective şi imaginea agenţiei pentru asigurarea aplicării legii, în 
totalitatea ei. 

2. Administrarea justiţiei pentru minori din perspectiva aplicării 
Convenţiei Europene a Drepturilor Omului 

 
2.1. Administrarea justiţiei juvenile 
 
Prin dezvoltarea unui număr de instrumente internaţionale, comunitatea 

internaţională a luat la cunoştinţă poziţia specială a tinerilor – în special a 
delincvenţilor juvenili. Din cauza vârstei lor, tinerii sunt vulnerabili la abuz, neglijare 
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şi exploatare şi trebuie protejaţi împotriva unor astfel de ameninţări. În afară de 
aceasta şi în concordanţă cu obiectivul îndepărtării tinerilor de sistemul justiţiei 
penale şi reintegrării lor în comunitate, trebuie dezvoltate, la nivel naţional, măsuri 
speciale pentru prevenirea delincvenţei juvenile. 

Un sistem separat de justiţie juvenilă nu constituie atât de mult un set diferit 
de drepturi la care sunt îndreptăţiţi tinerii, ci oferă un set de măsuri îndreptate să 
acorde protecţie suplimentară, pe lângă drepturile persoanelor adulte, care se 
aplică în mod egal şi tinerilor. 

Până la o anumită vârstă, o persoană păstrează dreptul de a fi tratată ca 
tânăr şi beneficiază de această protecţie suplimentară. Convenţia cu privire la 
drepturile copilului (CDC) arată, în art. 1, că „prin copil se înţelege orice fiinţă 
umană sub vârsta de 18 ani, cu excepţia cazurilor când, în baza legii aplicabile 
copilului, majoratul este stabilit sub această vârstă”. Deoarece Convenţia este un 
tratat care creează angajamente legale obligatorii pentru statele părţi, stabilirea 
acestei limite de vârstă este importantă. CDC plasează vârsta responsabilităţii 
penale adulte la 18 ani, permiţând statelor părţi să deroge de la această vârstă 
numai dacă legislaţiile lor naţionale definesc o vârstă diferită pentru atingerea 
majoratului. Trebuie notat că statele părţi nu numai că sunt obligate să respecte 
prevederile CDC, ci şi să le încorporeze în legislaţia lor naţională. 

 
2.2. Instrumente internaţionale 
 
Următoarele instrumente internaţionale guvernează problemele legate de 

administrarea justiţiei juvenile: 
– Convenţia cu privire la drepturile copilului (CDC);  
– Regulile de standard minim ale Naţiunilor Unite pentru administraţiei 

justiţiei juvenile (Regulile de la Beijing); 
– Îndrumările Naţiunilor Unite pentru prevenirea delincvenţei juvenile 

(Îndrumările de la Riad); 
– Regulile Naţiunilor Unite pentru protejarea tinerilor privaţi de libertate 

(RNUPT); 
– Regulile de standard minim ale Naţiunilor Unite pentru măsurile 

necustodiale (Regulile de la Tokyo). 
Dintre instrumentele menţionate mai sus, numai CDC este un tratat. 

Celelalte instrumente pot fi considerate că oferă îndrumări autorizate prin stabilirea 
unor principii acceptate în mod larg, dar prevederile lor nu impun angajamente 
legale obligatorii asupra statelor. 

 
2.3. Scopul şi obiectivul măsurilor 
 
Obiectivul administrării justiţiei juvenile este de a întări interesele tinerilor şi 

de a asigura că orice reacţie faţă de delincvenţii juvenile este proporţională cu 
circumstanţele tânărului şi ale delictului pe care acesta l-a comis. Delincvenţii 
juvenili trebuie îndepărtaţi de sistemul justiţiei penale şi redirecţionaţi, ori de câte ori 
este posibil, spre servicii în folosul comunităţii. Instrumentele stabilite mai sus sunt 
destinate, în mod special, pentru: 

– protejarea drepturilor tinerilor; 
– protejarea intereselor tinerilor care vin în contact cu legea; 
– protejarea tinerilor împotriva abuzurilor, neglijenţelor şi a exploatării, 

precum şi 
– introducerea măsurilor speciale pentru prevenirea delincvenţei juvenile. 
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Convenţia cu privire la drepturile copilului este instrumentul central în 
sistemul justiţiei juvenile. El oferă o gamă variată de măsuri pentru ocrotirea 
intereselor directe ale copilului, inclusiv măsurile care îi protejează pe copiii care 
intră în conflict cu legea. 

CDC – instituie reguli care guvernează arestarea şi deţinerea copiilor, 
arătând în mod clar că detenţia trebuie să fie ultima măsură la care se recurge şi 
trebuie folosită numai pentru cele mai scurte perioade de timp cuvenite (art. 37.b). 

CDC solicită statelor părţi (art. 33-36) să ia măsurile necesare pentru 
combaterea abuzurilor neglijării şi exploatării copiilor şi anume: 

– adoptarea regulilor pentru a proteja copiii împotriva utilizării ilicite a 
drogurilor şi pentru împiedicarea folosirii copiilor pentru traficul ilicit al acestor 
substanţe (art. 33); 

– protejarea împotriva oricărei forme de violenţă sexuală şi de exploatare 
sexuală, de activitate sexuală ilegală, exploatarea copiilor în scopul prostituţiei sau 
al altor practici sexuale ilegale şi exploatarea copiilor în scopul producţiei de 
spectacole sau de material cu caracter pornografic (art. 34); 

– luarea tuturor măsurilor necesare pe plan naţional, bilateral şi multilateral 
pentru a împiedica răpirea, vânzarea şi comerţul cu copii în orice scop ar fi şi în 
orice formă (art. 35); 

– protejarea contra oricărei forme de exploatare dăunătoare oricărui aspect 
al bunăstării copilului (art. 36). 

Regulile de la Beijing – oferă o detaliere a acelor articole ale CDC care tratează 
subiecte cum ar fi arestul, detenţia, investigaţia şi urmărirea penală, adjudecarea, 
dispoziţia şi tratamentul instituţional şi neinstituţional al delincvenţei juvenile. 

Îndrumările de la Riad se concentrează asupra prevenirii delincvenţei 
juvenile prin implicarea tuturor părţilor societăţii şi prin adoptarea unor abordări 
orientate spre protecţia copilului; ele consideră prevenirea delincvenţei juvenile ca 
fiind o parte esenţială a prevenirii delincvenţei în societate. Instrumentul elaborează 
rolurile familiei, al educaţiei, al comunităţii şi al mass-media în acest sens, pe lângă 
stabilirea rolurilor şi a responsabilităţilor cu privire la politica socială, legislaţia şi 
administrarea justiţiei juvenile şi dezvoltarea şi coordonarea politicii. 

În partea introductivă a îndrumărilor se subliniază că, un comportament al 
tinerilor care nu se conformează normelor sociale generale face parte din procesul 
de maturizare, tinzând să dispară odată cu tranziţia către perioada de maturizare 
(art. 5.e). 

Îndrumările încurajează dezvoltarea şi aplicarea unor planuri cuprinzătoare 
pentru prevenirea delincvenţei juvenile, la fiecare nivel al guvernării. Trebuie să 
existe o cooperare strânsă între diferitele niveluri ale guvernului, sectorul privat, 
cetăţenii reprezentativi ai comunităţii, agenţiile pentru îngrijirea copilului, agenţiile 
judiciare şi pentru asigurarea aplicării legii, pentru întreprinderea acţiunilor de 
prevenire a delincvenţei juvenile. Personalul specializat trebuie să existe la toate 
nivelurile. 

Regulile Naţiunilor Unite pentru protejarea tinerilor privaţi de libertate 
(RNUPT) reprezintă un instrument care este destinat să ofere asigurarea că tinerii 
sunt privaţi de libertate şi ţinuţi în instituţii numai atunci când există o necesitate 
absolută de a se proceda aşa. Tinerii care sunt deţinuţi trebuie să fie trataţi în mod 
uman, cu atenţia cuvenită faţă de statutul lor şi cu respectul total faţă de drepturile 
omului tinerii privaţi de libertate sunt foarte vulnerabile la abuzuri, victimizări şi 
încălcări ale dreptului lor. 

Regulile 17 şi 18 ale acestui instrument sunt de o importanţă deosebită 
pentru funcţionarii însărcinaţi cu aplicarea legii, deoarece ele se referă la tinerii 
aflaţi sub arest sau care aşteaptă să fie judecaţi. 
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Regulile sus-amintite accentuează, încă o dată, că detenţia tinerilor anterior 
judecării trebuie evitată pe cât posibil şi limitată la situaţii cu circumstanţe 
excepţionale. 

„Atunci când nu se poate evita detenţia dinaintea procesului, durata 
acesteia trebuie să fie menţinută la un minim absolut prin acordarea celei mai mari 
priorităţi pentru procesarea cea mai rapidă a unor astfel de cazuri” (Regula 17). 

Drepturile menţionate în art. 7 ale Regulilor de la Beijing sunt reiterate în 
Regula 18 a RNUPT. În afară de aceasta, Regula 18 stipulează, de asemenea, 
dreptul tânărului de a avea posibilitatea să muncească cu remuneraţie; la educaţie 
şi pregătire; precum şi la acordarea materialelor educaţionale şi recreaţionale. 

Regulile de standard minim ale Naţiunilor Unite pentru măsurile 
necustodiale (Regulile de la Tokio) sunt un instrument destinat delincvenţilor în 
general şi la toate stadiile procedurilor judiciare, indiferent dacă ei sunt suspecţi, 
acuzaţi sau condamnaţi. Ele formulează principiile de bază pentru promovarea 
folosirii măsurilor necustodiale, precum şi garanţiile minime pentru persoanele 
supuse alternativelor la încarcerare. 

Pentru a acorda o flexibilitate mai mare, corespunzătoare naturii şi gravităţii 
delictului, personalităţii şi condiţiei delincventului şi protecţiei societăţii şi evitării 
folosirii inutile a încarcerării, sistemul de justiţie penală, trebuie să prevadă o gamă 
largă de măsuri necustodiale, începând de la dispoziţiile premergătoare procesului 
până la dispoziţiile ulterioare condamnării. 

Măsurile necustodiale corespund foarte bine obiectivului precumpănitor al 
sistemului de justiţie juvenile de a îndepărta tinerii care vin în contact cu legea de 
sistemul de justiţie penală şi de a-i direcţiona către comunitate. 

Măsurile necustodiale trebuie, bineînţeles, să fie prevăzute în legislaţiile 
naţionale, ca o condiţie prealabilă a aplicării lor legale. 

 
2.4. Implicaţii pentru practica asigurării aplicării legii 
 
Delincventul juvenil este un tip special de delincvent, care necesită 

protecţie şi tratament special. Acest fapt este recunoscut prin existenţa 
instrumentelor internaţionale specializate care au fost create pentru protecţia 
intereselor specifice ale tinerilor. 

Regulile de la Beijing sunt foarte explicite asupra nevoii de specializare, în 
ceea ce priveşte problema tinerilor, în cadrul agenţiilor de aplicare a legii. Regula 
1.6. arată că serviciile de justiţie juvenilă vor fi dezvoltate în mod sistematic şi 
coordonator cu privire la îmbunătăţirea şi susţinerea competenţei personalului 
implicat în acele servicii, inclusiv a metodelor, abordărilor şi atitudinilor lor. Regula 
12 atrage atenţia asupra necesităţii pregătirii de specialitate a tuturor funcţionarilor 
însărcinaţi cu aplicarea legii care sunt implicaţi în administrarea justiţiei juvenile. 
Deoarece aceşti funcţionari sunt primul punct de contact al tinerilor cu sistemul de 
justiţie juvenilă, este important ca ei să acţioneze într-o manieră corespunzătoare şi 
bine informată. Unităţi specializate în asigurarea aplicării legii devin, de  aceea, din 
ce în ce mai indispensabile nu numai pentru implementarea principiilor specifice 
conţinute în Regulile de la Beijing, ci, în mod mai general, pentru îmbunătăţirea 
prevenirii şi controlului delincvenţei juvenile şi a tratării corespunzătoare a 
delincvenţilor juvenili. 

Îndepărtarea tinerilor de sistemul de justiţie penală şi redirecţionarea lor 
către comunitate necesită un anume tip de atitudine şi acţiune din partea 
funcţionarilor însărcinaţi cu aplicarea legii, care este foarte diferit de acele acţiuni 
sau atitudini corespunzătoare pentru delincvenţii adulţi. Stabilirea şi menţinerea 
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unei legături cu grupurile comunitare, agenţiile pentru îngrijirea copilului şi 
funcţionarii din cadrul judiciarului desemnat pentru justiţia juvenilă presupun 
cunoştinţe şi pregătire specială din partea funcţionarilor însărcinaţi cu aplicarea 
legii. 

Pentru a considera delincvenţa juvenilă drept o problemă tranzitorie, care 
cere îndrumare, înţelegere şi măsuri de sprijin preventiv este nevoie de o 
înţelegere mai profundă decât aceea oferită de pregătirea medie de bază pentru 
asigurarea aplicării legii. 

Pentru aplicarea cu succes a măsurilor necustodiale este esenţială o 
înţelegere desăvârşită a tinerilor, precum şi o capacitate de a aplica astfel de 
măsuri într-o strânsă cooperare şi coordonare cu alte agenţii importante, astfel 
încât să se asigure reforma şi reabilitarea cu succes a delincventului juvenil. 
Obiectivul unor astfel de măsuri va fi acela de a preveni recidiva mai mult decât de 
a aplica pedeapsa pentru un delict comis. Astfel de abordări îi solicită pe 
funcţionarii însărcinaţi cu aplicarea legii să aibă vederi mai largi şi o înţelegere 
desăvârşită, nu numai a drepturilor şi situaţiei speciale a tinerilor, ci şi a situaţiei 
speciale şi a drepturilor victimelor delincvenţei juvenile, precum şi a nevoilor de 
protecţie şi bunăstare ale societăţii. Acestea toate constituie o multitudine de 
interese care necesită o protecţie egală, cu toate că, în acelaşi timp, interesele 
particulare ale delincventului juvenil nu pot fi subordonate altor interese sau nu 
reuşesc să li se acorde prioritate fără o justificare totală. 

3. Situaţia femeilor în administrarea justiţiei 

3.1. Violenţa împotriva femeilor 
 
Comitetul pentru eliminarea discriminării împotriva femeii (CEDF) a definit 

violenţa bazată pe sex drept: 
„…violenţa care este îndreptată împotriva unei femei deoarece ea este 

femeie sau care afectează femeile în mod disproporţionat. Ea include acte 
care cauzează vătămări sau suferinţe fizice, mentale sau sexuale, ameninţări 
cu astfel de acte sau alte privări de libertate…” 

Violenţa împotriva femeilor nu este un fenomen nou, ci el a continuat pe 
parcursul întregii istorii, fără a fi observat sau abordat. Ulterior, a existat o mare 
presiune internaţională de a lua în discuţie violenţa împotriva femeilor drept o 
problemă internaţională a drepturilor omului. CEDF a răspuns, declarând în mod 
specific, că interzicerea generală a discriminării bazate pe sex în Convenţia cu 
privire la femei include violenţa pe bază de sex, aşa cum s-a definit mai sus. Mai 
departe, Comitetul a afirmat că violenţa împotriva femeii constituie o încălcare a 
recunoaşterii internaţionale a drepturilor lor recunoscute pe plan internaţional – 
indiferent dacă autorul este un funcţionar public sau o persoană particulară. 

Responsabilitatea statului pentru violenţa împotriva femeilor poate fi 
invocată atunci când un oficial guvernamental este implicat într-un act de violenţă 
bazat pe sex şi, de asemenea, când statul nu acţionează cu diligenţa cuvenită 
pentru prevenirea încălcărilor drepturilor comise de persoane particulare sau pentru 
a investiga şi pedepsi astfel de acte de violenţă şi pentru a acorda compensaţii. 

Aceste reguli au fost întărite prin: 
– Declaraţia asupra eliminării violenţei împotriva femeilor, adoptată de 

Adunarea Generală în 1993; 
– Declaraţia şi Programul de acţiune de la Viena, adoptate la Conferinţa 

mondială din 1993, asupra drepturilor omului; 
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– Declaraţia şi Platforma pentru acţiune de la Beijing, adoptate la ce-a de-a 
patra Conferinţă cu privire la femei, din 1995. 

Fiecare dintre aceste instrumente menţionează, în mod clar, că violenţa 
împotriva femeilor, fie că se întâmplă acasă, la locul de muncă sau în timp ce se 
află în custodia funcţionarilor publici constituie o încălcare clară a drepturilor 
omului. 

 
3.2. Prevenirea delictelor şi drepturilor femeilor 
 
Prevenirea delictelor este un obiectiv fundamental pentru aplicarea legii şi 

este un domeniu de activitate specific drepturilor femeii. 
În toate societăţile, femeile sunt vulnerabile la anumite tipuri de delicte, pur 

şi simplu pentru că sunt femei. 
Astfel de delicte includ violenţa domestică, abuzul sexual şi alte forme de 

abuz, prostituţia forţată, răpirile şi traficul de persoane. Funcţionarii însărcinaţi cu 
aplicarea legii pot întreprinde o gamă largă de măsuri pentru a preveni ca femeile 
să devină victime ale unor astfel de delicte. 

Prostituţia forţată, de exemplu, este o încălcare a drepturilor omului (şi un 
delict) care afectează în mod disproporţionat femeile emigrante – multe dintre ele 
fiind racolate din ţări sărace pentru exploatarea sexuală în ţări mai bogate. Aceste 
femei vor fi, adeseori, persoane cu statut de imigrant ilegal şi, de aceea, le va fi 
teamă să abordeze autorităţile însărcinate cu asigurarea aplicării legii pentru ajutor 
– chiar atunci când ele sunt supuse celor mai inumane tratamente. În astfel de 
cazuri, este clară responsabilitatea agenţiilor pentru asigurarea aplicării legii de a 
face toate eforturile pentru identificarea femeilor victime ale prostituţiei forţate (la 
punctul lor de plecare, precum şi în ţara în care intră) şi de a lua măsurile necesare 
pentru asigurarea protecţiei lor. În acelaşi timp, se aşteaptă de la organizaţiile 
pentru asigurarea aplicării legii să facă orice efort posibil pentru a depista autorii 
unor astfel de delicte şi a pune capăt, în mod categoric, practicilor lor ilegale. 

Violenţa domestică este o altă încălcare a drepturilor omului şi (în cele mai 
multe ţări) un delict pe care funcţionarii însărcinaţi cu aplicarea legii reuşesc 
adeseori să-l prevină. Bărbaţii care-şi bat soţiile sau partenerele sunt convinşi că ei 
vor putea continua să facă acest lucru, fără a fi pedepsiţi – că ei nu vor fi raportaţi 
la poliţie şi, chiar dacă sunt, că ei vor fi capabili să scape de pedeapsă. Din 
nefericire, autorităţile pentru asigurarea aplicării legii din toată lumea au contribuit 
la această situaţie, nu numai refuzând să trateze violenţa domestică ca pe un 
delict, ci, de asemenea, refuzând să intervină pentru a stopa o astfel de violenţă – 
de obicei, pe baza unor presupuse motive că aceasta este o „problemă de familie”. 
Violenţa domestică nu este numai o problemă de familie sau o problemă a femeilor 
– este o problemă a comunităţii, iar întreaga comunitate este, de obicei, 
responsabilă pentru continuarea ei: prietenii sau vecinii care ignoră sau scuză 
proba clară de violenţă; medicul care are grijă numai de repararea oaselor şi de 
îngrijirea vânătăilor; şi funcţionarul din poliţie sau instanţa care refuză să intervină 
într-o „problemă personală”. Funcţionarii însărcinaţi cu aplicarea legii pot ajuta la 
prevenirea delictului de violenţă domestică, numai dacă îl vor trata ca pe un delict. 
Ei sunt cei responsabili pentru susţinerea şi protecţia dreptului femeilor la viaţă, la 
securitate şi la integritatea corporală. Eşecul lor în protecţia femeilor împotriva 
violenţei de familie este o abdicare clară de la această responsabilitate. 

În cele mai multe ţări din lume, delictele care afectează femeile se numără 
printre cele cu prioritate mică în faţa legii. Este de datoria fiecărei agenţii pentru 
asigurarea aplicării legii de a expune astfel de delicte, de a le preveni pe cât posibil 
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şi de a trata victimele acestora într-o manieră plină de grijă, sensibilitate şi 
profesionalism. 

  
3.3. Drepturile femeilor în momentul arestării 
 
Conform principiului de bază al nediscriminării, femeile au aceleaşi drepturi 

în privinţa arestării ca şi bărbaţii. În plus, principiul descris al protecţiei egale a 
drepturilor pentru toate persoanele, precum şi respectul pentru demnitatea 
persoanei umane (Codul de principii, Principiul 1) poate solicita ca femeilor aflate în 
situaţii de arest să li se ofere forme suplimentare de protecţie şi consideraţie. Astfel 
de măsuri vor include garantarea că: 

– arestarea femeilor este executată de un funcţionar de sex feminin (ori de 
câte ori este posibil); 

– femeile şi îmbrăcămintea lor sunt percheziţionate de către funcţionari de 
sex feminin (în toate circumstanţele); 

– femeile deţinute sunt ţinute separat de bărbaţii deţinuţi (de asemenea, în 
toate circumstanţele). 

Trebuie observat că, protecţia şi consideraţia suplimentară acordate 
femeilor aflate în situaţii de arest nu vor fi considerate discriminatorii, deoarece 
obiectivul lor este de a redresa un dezechilibru inerent – a se ajunge la o situaţie în 
care posibilitatea femeilor de a se bucura de drepturile lor este egală cu cea a 
bărbaţilor. 

 
3.4. Drepturile femeilor aflate în detenţie 
 
Necesitatea pentru prevederea de drepturi speciale pentru deţinuţi este 

bazată pe o înţelegere a statului de dependent. Femeile deţinute se află într-o 
primejdie dublă. Aproape întotdeauna ele vor fi sărace. Adeseori ele vor fi 
imigrante. În multe ţări, femeile se vor afla în detenţie pentru delicte care pot fi 
comise numai de femei. Odată aflate în detenţie, femeile se află într-un risc mult 
mai mare de abuz, decât bărbaţii (în special abuzuri din partea funcţionarilor 
însărcinaţi cu aplicarea legii). Întreaga materie a drepturilor omului este călăuzită 
de principiul fundamental al nediscriminării: femeile deţinute sunt îndreptăţite la 
aceleaşi drepturi ca şi bărbaţii deţinuţi. Nu se poate face discriminarea împotriva 
femeilor deţinute. Egalitatea rezultatului nu înseamnă, în mod necesar, egalitatea 
tratamentului. Nevoia extinderii unor forme speciale de protecţie asupra femeilor 
deţinute este recunoscută în Codul de Principii, care arată că „măsurile aplicate în 
conformitate cu legea şi desemnate numai pentru a proteja drepturile şi statutul 
special al femeilor (în special al femeilor însărcinate şi al mamelor care alăptează) 
nu trebuie considerate ca fiind discriminatorii” (Principiul 5.2.). 

Astfel de măsuri vor include prevederea facilităţilor medicale specializate. 
Refuzul de a acorda tratament medical adecvat femeilor deţinute constituie rele 
tratamente, care sunt interzise sub legislaţia naţională, cât şi conform dreptului 
internaţional. 

Alte măsuri speciale obligatorii includ secţii de detenţie separate pentru 
femeile deţinute şi disponibilitatea personalului feminin pentru justiţia penală. 
Măsurile speciale pot, de asemenea, necesita extinderea lor la probleme cum ar fi 
îngrijirea copilului şi tratamentul în timpul sarcinii. 

Cu privire la cazarea pentru femeile deţinute, Regulile de standard minim 
pentru tratamentul prizonierilor (RSM), impun ca diferitele categorii de deţinuţi să 
fie menţinute în instituţii separate sau părţi separate ale aceloraşi instituţii, ţinând 



 50 

cont de sexul, vârsta, cazierul judiciar, motivele legale pentru detenţia lor şi 
necesităţile pentru tratamentul lor (RSM8). 

RSM stipulează, de asemenea, în mod explicit că, pe cât de mult posibil, 
femeile şi bărbaţii vor fi deţinuţi în instituţii separate; într-o instituţie care primeşte 
atât bărbaţi cât şi femei, întregul spaţiu din clădire alocat femeilor va fi în totalitate 
separat (RSM8-a). 

Supravegherea femeilor, percheziţionarea lor şi a îmbrăcăminţii trebuie 
executate de un funcţionar femeie. 

Una dintre cele mai serioase preocupări pentru drepturile omului este, 
bineînţeles, violenţa împotriva femeilor deţinute întreprinsă de funcţionarii 
însărcinaţi cu aplicarea legii şi a celor de securitate. Protecţia împotriva violenţei 
este un drept de bază în contextul drepturilor omului. 

Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite (ECOSOC) a chemat 
statele membre să ia urgent toate măsurile corespunzătoare, pentru a eradica 
actele de violenţă fizică împotriva femeilor deţinute. Astfel de măsuri ar trebui să 
includă, ca un minim absolut, asigurarea că femeile sunt întotdeauna interogate 
sau deţinute numai de către sau sub supravegherea funcţionarilor femei. Nu trebuie 
să existe nici un contact între gardienii bărbaţi şi femeile deţinute în afara prezenţei 
unei femei gardian. Toţi funcţionarii însărcinaţi cu aplicarea legii care vin în contact 
cu femeile deţinute vor primi o pregătire corespunzătoare. Aceştia trebuie să 
conştientizeze faptul că abuzul sexual asupra unei femei în detenţie este un act de 
tortură şi nu va fi tolerat sub nici o circumstanţă, indiferent de situaţie. Agenţiile de 
aplicare a legii trebuie să asigure că procedurile lor protejează femeile şi nu 
exacerbează vulnerabilitatea lor. În toate cazurile de tortură, abuz sau rele 
tratamente asupra femeilor deţinute, trebuie să aibă loc o investigaţie promptă, 
imparţială şi riguroasă. Orice funcţionar însărcinat cu aplicarea legii găsit 
responsabil pentru comiterea, încurajarea sau trecerea cu vederea a unor astfel de 
acte, va trebui adus în faţa justiţiei. De asemenea, trebuie să existe proceduri 
speciale pentru identificarea şi reacţia la actele de violenţă împotriva femeilor 
deţinute. 

Victimele violului şi ale abuzului sexual, precum şi ale altor torturi sau rele 
tratamente, comise pe durata custodiei, vor fi îndreptăţite la o compensaţie 
echitabilă şi într-o manieră adecvată şi la îngrijire medicală corespunzătoare. 

 
3.5. Femeile în calitate de funcţionari însărcinaţi cu aplicarea legii 
 
Diferitele instrumente internaţionale – relevante în domeniu – fac o referire 

clară la necesitatea unei asigurări a aplicării legii reprezentative. Necesitatea ca 
fiecare agenţie pentru asigurarea aplicării legii să fie reprezentativă pentru 
comunitate în general, este inclusă în mod specific în Rezoluţia 34/169 a Adunării 
Generale prin care a fost adoptat Codul de comportament pentru funcţionarii 
însărcinaţi cu aplicarea legii. 

Dreptul de acces în condiţii de egalitate la funcţiile publice şi dreptul la 
aceleaşi posibilităţi de angajare în muncă, la libera alegere a profesiei şi a locului 
de muncă sunt de asemenea, necesităţi prioritare în legătură cu subiectul femeii în 
calitate de funcţionar însărcinat cu aplicarea legii. Din nefericire, femeile sunt foarte 
slab reprezentate în aproape fiecare agenţie de aplicare a legii din lume. Numărul 
lor este extrem de mic îndeosebi la nivelurile strategice, manageriale şi de 
elaborare a tacticii. Slaba reprezentare este motivul fundamental pentru care în 
general, agenţiile de aplicare a legii sunt aşa de ostile faţă de femei şi de 
necesităţile lor speciale. Nu este suficient să existe o mână de femei în poziţiile 
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inferioare. Astfel de măsuri sunt mai mult simbolice, iar lipsa critică a unei „mase de 
femei” va împiedica acele femei să fie apte conform întregului lor potenţial. 

O altă problemă cu care se confruntă femeile care sunt recrutate în cadrul 
agenţiilor de aplicare a legii este faptul că ele nu sunt integrate în domeniile 
obişnuite ale aplicării legii, multe dintre ele sunt limitate la sarcini administrative şi 
la aspectele „feminine” ale aplicării legii (de exemplu, femeile şi copiii) – adeseori 
pentru un salariu mai mic decât al omologilor lor bărbaţi. 

Consideraţii suplimentare includ cazurile de hărţuire sexuală şi menţinere a 
politicilor, practicilor şi atitudinilor care marginalizează funcţionarii femei şi impactul 
lor asupra organizaţiei. Foarte puţine agenţii pentru aplicarea legii din lume au 
dezvoltat strategii coerente pentru a aborda astfel de probleme. Agenţiile pentru 
asigurarea aplicării legii sunt adeseori foarte izolate de societatea în cadrul căreia 
operează şi sunt adeseori ultimele care răspund schimbărilor sociale. 

Uneori se manifestă o anumită discriminare în procedurile de recrutare şi 
selectare, de exemplu: „numai bărbaţi” pentru anumite posturi. 

4. Drepturile victimei în cadrul Consiliului Europei 

În comparaţie cu numeroasele instrumente care stabilesc protecţia 
drepturilor persoanelor suspecte şi acuzate în ceea ce priveşte arestul, detenţia şi 
prevenirea şi detecţia delictelor, protecţia oferită victimelor delictelor este foarte 
limitată. 

Declaraţia Naţiunilor Unite cu privire la principiile de bază ale justiţiei pentru 
victimele delictelor şi ale abuzului de putere (Declaraţia Victimelor) este singurul 
instrument internaţional care oferă îndrumări statelor membre asupra problemei 
protecţiei şi reparaţiilor pentru victimele delictelor şi ale abuzului de putere. Acesta 
nu este un tratat şi de aceea – deşi acordă îndrumări – nu creează angajamente 
legale obligatorii pentru state. 

Declaraţia Victimelor defineşte drept „victime ale unui delict”: „persoanele 
care, în mod individual sau colectiv, au suferit prejudicii, inclusiv vătămări fizice sau 
mentale, suferinţe emoţionale, pierderi economice şi diminuări substanţiale ale 
drepturilor lor fundamentale, prin acte sau omisiuni ce reprezintă încălcări ale 
legislaţiei penale care este în vigoare în cadrul statelor membre, inclusiv acele legi 
care interzic abuzul penal de putere (art. 1)”. 

În art. 18 al Declaraţiei Victimelor este dată următoarea definiţie „victimelor 
abuzului de drept”: „persoanele care, în mod individual sau colectiv, au suferit 
prejudicii cum ar fi vătămări fizice sau mentale, suferinţe emoţionale, pierderi 
economice sau diminuări substanţiale ale drepturilor lor fundamentale, prin acte 
sau omisiuni care, deşi nu constituie încălcări ale legislaţiei naţionale penale, 
constituie încălcări ale normelor referitoare la drepturile omului recunoscute pe plan 
internaţional”. 

În ceea ce priveşte tratamentul victimelor delictelor şi ale abuzului de 
putere, există numai câteva prevederi de tratat care creează angajamente legale 
obligatorii pentru statele membre. Astfel de prevederi includ: 

– dreptul la reparaţie al oricărui individ care a fost victima unei arestări sau 
detenţiuni ilegale (PIDCP, art. 9.5); 

– dreptul la reparaţie, în conformitate cu legea al victimelor condamnărilor 
bazate pe o eroare judiciară (PIDCP, art. 4.6); 

– dreptul la reparaţie şi la indemnizaţie acordată în mod echitabil şi într-o 
manieră adecvată victimelor torturii (Convenţia împotriva torturii, art. 14.1). 
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Declaraţia Victimelor arată că o persoană poate fi considerată o victimă, 
indiferent dacă autorul este identificat, arestat, pus sub urmărire penală sau 
condamnat şi indiferent de relaţia dintre autor şi victimă (art. 2). Noţiunea de 
victimă este extinsă ulterior şi la membrii apropiaţi de familie şi la cei care depind 
de victimă, precum şi la persoanele care au suferit prejudicii intervenind în numele 
victimei. 

De asemenea, stabileşte prevederile referitoare la accesul la justiţie şi la 
tratament, reparaţie, compensaţie echitabilă şi la asistenţă, menţionând 
următoarele drepturi pe care trebuie să le aibă victimele delictelor şi ale abuzului de 
putere: 

– dreptul de a fi tratate cu compasiune şi respect pentru demnitatea lor. Ele 
sunt îndreptăţite să aibă acces la mecanismele justiţiei şi la o cale de atac promptă 
(art. 4); 

– dreptul de a beneficia de stabilirea unor proceduri accesibile de 
redresare, juste şi necostisitoare, atât formale cât şi informale (art. 5); 

– dreptul de a fi informate asupra rolului mecanismelor care dirijează astfel 
de proceduri, a scopului, a termenelor şi a evoluţiei procedurilor şi dispoziţiilor în 
cazul lor, în special în cazurile de delicte grave şi acolo unde astfel de informaţii au 
fost solicitate (art. 6-a); 

– dreptul de a-şi prezenta opiniile şi de a le avea analizate în stadiile specifice 
ale procedurilor, acolo unde interesele lor personale sunt afectate (art. 6-b); 

– dreptul de a li se acorda asistenţă corespunzătoare pe parcursul 
procesului juridic (art.6-c); 

– dreptul la protecţia intimităţii lor şi la măsuri care să le asigure siguranţa 
lor şi a familiilor lor împotriva intimidării şi a răzbunării (art. 6-e); 

– dreptul de a se evita întârzierile inutile în analizarea cazurilor lor şi 
executarea ordinelor care le acordă drepturi (art. 6-e); 

– dreptul de a beneficia de mecanismele informale pentru soluţionarea unor 
dispute; inclusiv medierea, arbitrarea şi justiţia cutumiară sau practicile locale, care 
trebuie folosite acolo unde este cazul pentru a facilita concilierea şi redresarea 
victimelor (art. 7). 

În ceea ce priveşte restituirea şi compensaţia, art. 8-13 stabilesc un număr 
de principii: 

– delincvenţii trebuie să facă reparaţii victimelor lor; 
– statele sunt încurajate să menţină mecanismele de reparaţie sub 

revizuire şi să analizeze introducerea lor în legea penală; 
– statul trebuie să fie responsabil cu reparaţia, în cazurile în care 

delincventul este un funcţionar de stat; 
– acolo unde compensaţia nu poate fi obţinută de la delincvent sau din alte 

surse, statele sunt încurajate să acorde astfel de compensaţii. În acest sens se 
stimulează înfiinţarea unor fonduri distincte. 

În afară de aceasta, Declaraţia Victimelor conţine un număr de prevederi 
care se referă la formele de asistenţă şi consiliere a victimelor, precum şi la 
condiţiile profesionale necesare pentru autorităţile care vin în contact cu victimele: 

– victimele trebuie să primească asistenţă materială şi asistenţă socială, 
medicală şi psihologică necesară (art. 14); 

– victimele trebuie să fie informate despre măsurile posibile de asistenţă 
accesibile lor (art.15); 

– poliţia, justiţia, sănătatea, serviciile sociale şi alte instituţii interesate 
trebuie să primească pregătirea necesară pentru a deveni sensibile la nevoile 
victimelor şi să primească îndrumări care să asigure ajutorul prompt şi 
corespunzător (art. 16). 
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În multe cazuri, funcţionarii însărcinaţi cu aplicarea legii vor fi cei care vor 
avea primul contact cu victima unui delict. Acel contact iniţial este cel care 
constituie ceea ce poate fi descris ca stadiul primului ajutor acordat situaţiei unei 
victime. La acest stadiu, acordarea asistenţei şi a îngrijirii corespunzătoare pentru 
victime este extrem de importantă. Preocuparea în procesul  de asigurare a 
aplicării legii tinde să fie progresul şi rezultatele oricărui proces de investigaţie. Este 
important a-i convinge pe funcţionarii însărcinaţi cu aplicarea legii că interesul şi 
protecţia victimelor ar trebui să fie cea mai mare prioritate a lor. Delictul comis nu 
se poate şterge, dar ajutorul adecvat şi asistenţa victimelor vor ajuta în mod 
definitiv la limitarea consecinţelor negative ale acelui delict. 
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În ultimii ani, am fost martorii unor dezastre produse neaşteptat atât pe 
teritoriul naţional, cât şi dincolo de graniţele ţării noastre. 

În toată această perioadă, multe dintre percepţiile noastre referitoare la risc 
şi natura ameninţătoare a situaţiilor de urgenţă s-au modificat. Este, însă, la fel de 
adevărat că unele dintre aceste percepţii nu au suferit modificări. Din această 
perspectivă, un lucru care, cu certitudine, nu s-a schimbat este continua 
dependenţă de dedicaţia şi profesionalismul tuturor acelor persoane, organizaţii 
sau instituţii implicate în răspunsul la situaţiile de urgenţă. Aceasta presupune 
recunoaşterea, mai mult ca niciodată, a importanţei unei strategii coerente şi a unui 
sistem de armonizare a planurilor şi a procedurilor de intervenţie a diverselor 
instituţii în folosul binelui public50. 

Cuvintele cheie ale acestor activităţi sunt: rapiditate, eficienţă, 
complementaritate, coordonare, cooperare, profesionalism. 

Este de la sine înţeles că una dintre metodele de perfecţionare este aceea 
de a învăţa, de a împărtăşi din experienţa altcuiva într-un anumit domeniu. Din 
această perspectivă, modalitatea britanică de abordare a organizării şi conducerii 
acţiunilor de intervenţie în cazul producerii situaţiilor de urgenţă, pe lângă faptul că 
este deosebit de originală şi de eficientă, poate fi adaptată şi condiţiilor noastre de 
acţiune. Organizat pe trei niveluri de comandă (AUR – strategic, ARGINT – tactic şi 
BRONZ – operativ), sistemul este deosebit de flexibil, adaptabil oricărei situaţii şi 
permite o bună organizare şi balansare a atribuţiilor între diferite structuri cu 
responsabilităţi în desfăşurarea acţiunilor de intervenţie, în special în cazul 
serviciilor de urgenţă. 

Având la bază linii directoare elaborate de Home Office prin lucrarea 
„Dealing with disasters”, care pentru Marea Britanie nu sunt obligatorii, serviciile 
de urgenţă (şi nu numai) ale fiecărei unităţi administrativ-teritoriale britanice pot 
descoperi cadrul general potrivit căruia au posibilitatea să-şi stabilească propriile 
proceduri de acţiune, precum şi modalităţile de a-şi integra efortul cu ale 
celorlalte servicii de urgenţă, instituţii şi organizaţii implicate în intervenţie.  

Sistemul, denumit generic „Aur, Argint, Bronz”, identifică trei niveluri de 
comandă: strategic – AUR, tactic – ARGINT, operaţional – BRONZ, prin care este 
controlată o operaţiune de intervenţie şi prin care este ţinută evidenţa modului de 
desfăşurare a acesteia. Această metodă de conducere, care reglementează 
desfăşurarea intervenţiei în cazuri complexe, unde este necesară participarea mai 
multor servicii de urgenţă (şi nu numai), este orientată pe rolul fiecărei structuri 
(în concordanţă cu atribuţiile stabilite prin legislaţia în vigoare) şi standardizează 
modul de abordare a conducerii din această perspectivă, spre deosebire de 
metoda orientată pe ierarhie care reglementează raporturile ierarhice ce se pot 
                                                 
50 Regester Michael, Larkin Judy, Managementul Crizelor şi al Situaţiilor de Risc, Editura 
Comunicare.ro, 2003. 
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naşte între instituţiile participante. Fiecare participant la intervenţie trebuie să 
înţeleagă şi să accepte „parametrii” propriului său rol, precum şi relaţiile care se 
stabilesc astfel cu celelalte forţe participante la intervenţie. 

1. Activitatea de planificare pentru situaţii de urgenţă şi modul de 
asigurare a managementului acestora (instituţii responsabile, metodologia 
elaborării planurilor, etape, responsabilităţi). 

2. Răspunsul integrat şi instituţiile cheie în asigurarea acestuia: 
a) Fazele pentru care se face planificarea (evaluare, pregătire, intervenţie, 

recuperare şi reabilitare); 
b) Răspunsul integrat şi instituţiile implicate (atribuţiile poliţiei, pompierilor, 

serviciului de ambulanţă, spitalelor, direcţiilor de sănătate publică, medicinii legale, 
pazei de coastă, autorităţilor locale, autorităţilor centrale, agenţiilor de mediu, 
subiecţilor economici, organizaţiilor neguvernamentale, voluntarilor, structurilor 
militare). 

3. Răspunsul integrat, coordonat sub aspectul: 
a) principiilor generale; 
b) obiectivelor; 
c) nivelurilor de conducere, comandă, coordonare; 
d) responsabilităţilor autorităţilor locale; 
e) particularităţilor intervenţiei în cazul dezastrelor maritime, atacurilor 

teroriste, dezastrelor naturale la scară mare; 
f) comunicaţiilor; 
g) briefingurilor, lecţiilor de învăţat. 
4. Asigurarea asistenţei persoanelor: 
a) rănite; 
b) care nu au fost rănite; 
c) rudele persoanelor implicate în eveniment; 
d) victime; 
e) copii; 
Se acordă asistenţa psihologică, religioasă, culturală; se asigură servicii 

funerare; evacuare, particularităţi pentru diverse situaţii. 
5. Managementul informaţiilor şi relaţiile cu mass-media. 
6. Primirea şi folosirea voluntarilor. 
7. Atribuţiile structurilor centrale. 
8. Pregătirea şi antrenarea în comun. 
Răspunsul integrat este conceput şi realizat de către serviciile de urgenţă 

şi structurile responsabile cu managementul acestora, pe bază de planuri foarte 
flexibil întocmite, prin care eforturile tuturor serviciilor de urgenţă, ale altor organe şi 
organisme guvernamentale şi neguvernamentale, subiecţi industriali sau comerciali 
sunt integrate în scopul eficientizării, pe principiul specializării acţiunilor de 
intervenţie şi în scopul reducerii duratei acestor operaţiuni, pe baza posibilităţilor şi 
capacităţilor fiecărui participant51. 

Integrarea unui astfel de management pentru urgenţe presupune operarea 
cu nişte principii şi concepte noi, dintre care cele mai importante ar fi: 

• organizarea pe trei niveluri de comandă şi conducere: strategic, tactic, 
operaţional; 

• fiecare structură trebuie să se pregătească personal pentru toate cele 
trei niveluri de conducere, să cunoască atribuţiile şi procedurile aplicabile pe timpul 
acţiunilor de intervenţie; 
                                                 
51 Manualul privind coordonarea crizelor şi urgenţelor din Uniunea Europeană, Bruxelles, 
versiunea din 22.05.2006. 
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• fiecare structură trebuie să conştientizeze rolul pe care îl are în 
„imaginea de ansamblu” a acţiunilor de intervenţie, în funcţie de care va „dezvolta” 
relaţiile de cooperare-coordonare cu celelalte structuri de intervenţie de la faţa 
locului; 

• conducerea operaţiunilor de intervenţie poate reveni, după caz: 
– serviciului de urgenţă care ajunge primul la faţa locului şi care cunoaşte 

toate detaliile producerii evenimentului şi secvenţele de intervenţie derulate până la 
momentul respectiv; este o modalitate posibil a fi adoptată în cazul incidentelor cu 
consecinţe minime; 

– serviciului de urgenţă sau instituţiei care, potrivit repartizării 
principalelor funcţii de sprijin, răspunde de gestionarea sau managementul situaţiei 
de urgenţă respective; 

– comandantului acţiunilor de intervenţie numit potrivit legii; 
• orice plan trebuie să evidenţieze răspunsul la incidentul pentru care 

este întocmit, nu cauza incidentului respectiv; planul trebuie să asigure integrarea 
eforturilor, indiferent dacă incidentul are cauze naturale, tehnologice sau este 
rezultatul unui act terorist; 

• înţelegerile în vederea cooperării pentru situaţii de acest gen trebuie 
făcute având la bază o structură funcţională permanentă, care le poate pune în 
aplicare. De aceea, planurile de intervenţie trebuie să aibă la bază înţelegeri 
determinate de rutine zilnice, ceea ce necesită participarea tuturor celor implicaţi 
în răspuns la procesul de planificare şi verificare prin exerciţii a viabilităţii planului; 

• acest cadru permite asigurarea managementului în cazul unei situaţii de 
urgenţă prin unul sau mai multe dintre cele trei niveluri de comandă. Nivelul de 
management presupus de eveniment va depinde de natura evenimentului, 
magnitudinea şi dezvoltarea spaţială a acestuia. Aceasta determină implementarea 
cadrului managerial, ca linie de comandă şi coordonare, de regulă de jos în sus 
(de la nivelul operaţional spre cel strategic).  

În cadrul unui răspuns integrat pot fi implicate: 
• poliţia; 
• serviciul de pompieri; 
• serviciul de ambulanţă; 
• serviciile de sănătate publică; 
• medicina legală; 
• unităţi militare; 
• agenţiile de protecţia mediului; 
• autorităţile administraţiei locale; 
• unităţi şi organisme cu activitate industrială şi comercială; 
• ONG-uri; 
• altele. 
Obiectivele unui răspuns integrat sunt: 
• salvarea de vieţi omeneşti; 
• prevenirea extinderii efectelor situaţiei de urgenţă; 
• reducerea suferinţei umane; 
• prezervarea condiţiilor de mediu; 
• protejarea proprietăţii; 
• facilitarea desfăşurării anchetelor criminale, publice, tehnice, juridice sau 

de altă natură; 
• menţinerea continuă a funcţionării utilităţilor publice; 
• informarea cetăţenilor; 
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• promovarea auto-ajutorului şi a reabilitării; 
• restaurarea normalităţii cât mai repede posibil; 
• evaluarea modului de răspuns şi identificarea lecţiilor de învăţat. 
Niveluri organizatorice de intervenţie 
În cazul accidentelor de mari proporţii şi cu un număr mare de victime, dar 

nu numai, ar trebui definite şi organizate în principal următoarele niveluri de 
conducere şi organizare a intervenţiei: 

• BRONZ – operaţional; ARGINT – tactic; AUR – strategic. 
Fiecare structură trebuie să pregătească personalul care va îndeplini 

funcţiile de conducere pentru fiecare nivel de comandă de aşa manieră încât 
acesta să cunoască şi să înţeleagă atât atribuţiile, rolul şi misiunile structurilor a 
căror activitate o conduce, cât şi pe cele ale celorlalte structuri participante la 
intervenţie. 

Acţiunile desfăşurate la fiecare nivel de comandă 
NIVELUL STRATEGIC – AUR – „CE SĂ FACI” 
• ofiţerii desemnaţi să asigure acest nivel de comandă au responsabilitatea 

pentru conducerea generală a acţiunilor de intervenţie şi sunt recunoscuţi sub 
denumirea de „Comandanţi AUR”; 

• principalele responsabilităţi ale acestora sunt: 
– să stabilească politica generală, strategia şi parametrii tactici pe care 

comandanţii ARGINT desemnaţi la faţa locului vor trebui să le respecte şi să le 
aplice în vederea asigurării managementului acţiunilor de intervenţie pentru 
incidentul respectiv; 

– să determine şi să autorizeze cerinţele sprijinului reciproc, intern şi 
extern, precum şi resursele (sub aspect tehnic şi material) necesare comandanţilor 
ARGINT pentru a putea să-şi îndeplinească misiunile;  

– să stabilească ordinea de prioritate a misiunilor, cererile şi solicitările 
comandanţilor ARGINT; 

–- să stabilească măsurile de revenire la normalitate, odată ce incidentul 
sau evenimentul, ca urmare a acţiunilor de intervenţie, este adus sub control. 

Acţiunile desfăşurate la nivelul STRATEGIC – AUR – constau în: 
• stabilirea itinerariilor de deplasare pentru evacuarea răniţilor, a 

accesului spre şi dinspre zona de intervenţie, a spitalelor şi bazelor de 
aprovizionare a forţelor şi mijloacelor de intervenţie; 

• coordonarea traficului şi sprijinirea deplasării forţelor şi mijloacelor 
în/din zona (raionul) de intervenţie; 

• organizarea unui centru de informare pentru rudele victimelor; 
• organizarea conferinţelor de presă; 
• primirea şi centralizarea cererilor de la nivelul ARGINT, asigurarea 

rezolvării acestora; 
• întocmirea rapoartelor către preşedintele CJSU şi către nivelurile 

superioare (comisiile centrale pe tipuri de dezastre sau CNSU); 
• coordonarea şi sprijinirea activităţilor de intervenţie şi anchetă; 
• stabilirea locului pentru morgă, asigurarea condiţiilor pentru 

organizarea şi funcţionarea acesteia, desfăşurarea activităţilor de medicină legală; 
• coordonarea activităţilor de identificare a decedaţilor şi restituirea 

acestora către familii; 
• coordonarea activităţii de informare a familiilor cărora le aparţin răniţii şi 

decedaţii. 
Comandantul nivelului AUR poate fi din rândul organelor de poliţie, 

pompieri, protecţie civilă sau poate fi desemnat la nivel central de autoritatea 



 58 

competentă. El trebuie să aibă cunoştinţe referitoare la toate activităţile de 
planificare, desfăşurare şi sprijin al acţiunilor integrate de intervenţie.  

Comandantul nivelului AUR este ajutat de comandanţii AUR ai tuturor 
serviciilor implicate în acţiuni de intervenţie şi care coordonează nemijlocit 
activitatea nivelurilor ARGINT subordonate. 

Locul de desfăşurare a activităţilor nivelului AUR (locul de conducere) 
poate fi: în apropierea locului accidentului (dacă, de exemplu, acesta s-a produs la 
mare distanţă de capitala de reşedinţă); în capitala reşedinţă; la Centrul 
Operaţional, sediul poliţiei sau o locaţie aleasă ad-hoc (gară, aeroport, centru de 
dirijare a zborurilor etc.), dar care îndeplineşte condiţiile de funcţionare sub 
aspectul spaţiului, comunicaţiilor, accesului etc.  

NIVELUL TACTIC – ARGINT – „CUM SĂ FACI” 
• comandantul ARGINT este ofiţerul desemnat de comandantul strategic 

(AUR) ca fiind responsabil cu desfăşurarea tactică a acţiunilor de intervenţie; 
• comandantul ARGINT este responsabil pentru: 
– stabilirea şi conducerea tactică a operaţiunilor de intervenţie a 

structurii pe care o reprezintă, în concordanţă cu strategia şi parametrii tactici 
stabiliţi de nivelul AUR; 

– organizarea locului intervenţiei şi numirea comandanţilor BRONZ 
pentru a asigura conducerea eficientă a acţiunilor de intervenţie;  

– stabilirea şi menţinerea controlului şi a coordonării tactice a forţelor şi 
mijloacelor de intervenţie sosite la faţa locului. 

În cazul unui incident declarat major, comandantul ARGINT poate primi alte 
atribuţii şi responsabilităţi. 

În funcţie de natura incidentului, este posibil să fie nevoie de mai mult de 
un singur comandant ARGINT (de exemplu dezordine publică în toată zona 
administrativă a judeţului). Numărul comandanţilor ARGINT va fi stabilit în 
concordanţă cu planul strategic al comandantului AUR. 

Acţiunile desfăşurate de ofiţerii nivelului TACTIC – ARGINT – ar 
consta în: 

• păstrarea controlului asupra situaţiei în zona în care se desfăşoară 
acţiunile de intervenţie sub aspectul desfăşurării acesteia, a accesului, a 
siguranţei şi a coordonării tuturor forţelor şi mijloacelor desfăşurate, astfel: 

– delimitarea cordonului exterior şi asigurarea siguranţei în zona 
delimitată; 

– coordonarea accesului în şi dinspre raionul de intervenţie; 
– coordonarea forţelor de rezervă din zona de aşteptare; 
– stabilirea punctelor de întâlnire ale forţelor şi mijloacelor participante în 

intervenţie; 
– stabilirea locurilor de amplasare ale punctelor de triaj – evacuare, 

încărcare a ambulanţelor; 
– stabilirea locului unde se va asigura păstrarea temporară a decedaţilor, 

precum şi a serviciilor care se asigură în acest loc; 
– centralizarea cererilor şi solicitărilor de orice tip de la nivelul BRONZ; 

asigurarea logisticii pentru forţele de intervenţie; 
– organizarea lucrului pe schimburi, a hrănirii şi a odihnei personalului 

de la nivelul BRONZ; 
– repartizarea obiectivelor de intervenţie; 
– organizarea şi amenajarea unui loc de conducere provizoriu (mobil) şi 

asigurarea participării în cadrul acestuia a unei persoane de legătură din partea 
fiecărei organizaţii implicate în intervenţie; 
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– organizarea accesului şi a activităţilor mass-media la locul 
accidentului; 

– solicitarea de materiale, forţe şi mijloace de intervenţie suplimentare de 
la nivelul AUR; 

– organizarea activităţii de recuperare a valorilor şi bunurilor din zona 
accidentului, inventarierea şi asigurarea securităţii acestora; 

– stabilirea centrului pentru adunarea persoanelor care nu au fost rănite, 
luarea acestora în evidenţă, asigurarea asistenţei medicale, hrănirea şi, la ordin, 
transportul acestora spre locul unde li se va stabili situaţia; 

– organizarea comunicaţiilor; 
– stabilirea şi organizarea punctelor de intrare şi ieşire din zona de 

intervenţie („zona fierbinte”). 
Nivelul ARGINT se dispune în apropierea locului accidentului şi trebuie să  

permită: 
• organizarea traficului în şi dinspre zonele de desfăşurare a acţiunilor de 

intervenţie; 
• organizarea unui loc de conducere provizoriu (mobil) pentru un număr 

suficient de persoane, mijloace şi căi de comunicaţii; 
• organizarea locurilor de aşteptare şi de rezervă, precum şi a celor care 

permit organizarea hrănirii şi a odihnei personalului; 
• organizarea activităţii cu mass-media; 
• organizarea punctelor de adunare-îmbarcare răniţi; 
• organizarea unei morgi provizorii (temporare). 
Comandantul care asigură conducerea unitară a nivelului ARGINT poate 

fi desemnat din rândul reprezentanţilor pompierilor, protecţiei civile, poliţiei sau 
serviciului de ambulanţă (Emergency Operation Officer), conform principiilor 
enunţate anterior. El trebuie să aibă cunoştinţe şi pregătire pentru situaţii de 
această natură şi trebuie să fie informat, de îndată ce ajunge la faţa locului, cu tot 
ceea ce s-a întreprins ca acţiuni de intervenţie de la începutul operaţiunilor.  

Comandantul ARGINT al acţiunilor de intervenţie este ajutat de 
comandanţi ARGINT ai tuturor serviciilor implicate în acţiuni de intervenţie şi care 
coordonează nemijlocit activitatea nivelurilor BRONZ subordonate. 

NIVELUL OPERATIV – BRONZ – „FĂCÂND” 
• Comandanţii BRONZ (sau comandanţi „în teren”) sunt desemnaţi de 

către comandanţii ARGINT şi sunt responsabili cu desfăşurarea efectivă a 
intervenţiei; 

• Comandanţii BRONZ: 
– trebuie să cunoască şi să înţeleagă planul tactic al comandanţilor 

ARGINT, precum şi rolul lor în cadrul acestuia, să asigure instruirea personalului 
din subordine pe această linie;  

– răspund de implementarea planului tactic al comandantului ARGINT în 
zona geografică sau funcţională de responsabilitate. 

Acţiunile desfăşurate de nivelul OPERAŢIONAL – BRONZ – constau 
în: 

• deplasarea la faţa locului a echipelor de intervenţie pentru luarea 
primelor măsuri de recunoaştere, izolarea zonei, organizarea şi asigurarea 
intervenţiei. Numărul şi structura acestora depinde de instituţie, tipul de eveniment, 
distanţa până la locul producerii acestuia, durata alarmării personalului component, 
criteriile interne de eficienţă şi performanţă specifice fiecărei instituţii etc.;  

• izolarea, marcarea şi asigurarea securităţii zonei afectate; 
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• evaluarea consecinţelor şi a posibilităţilor de extindere a evenimentului; 
aplicarea măsurilor de limitare a efectelor; 

• determinarea zonei cordonului interior (zona periculoasă care poate 
pune în pericol viaţa salvatorilor şi care trebuie prezervată pentru cercetări 
criminalistice) şi interzicerea accesului în această zonă; 

• cercetarea locului accidentului, identificarea locurilor în care sunt 
surprinse victime, marcarea acestor locuri şi a celor periculoase pentru cei care 
intervin; 

• prezervarea dovezilor pentru ancheta privind cauzele accidentului; 
• desfăşurarea primelor acţiuni de intervenţie pe linie de specialitate;  
• sprijin tehnic pentru celelalte formaţiuni care intervin.  
• până la sosirea unui comandant desemnat al acţiunilor de intervenţie, 

conducerea acţiunilor revine unei persoane desemnate din rândul personalului 
serviciilor de urgenţă ales ad-hoc, potrivit principiilor enunţate anterior.  

Nivelul bronz se organizează pentru fiecare obiectiv (loc) de intervenţie 
(vagon, grup de vagoane, autocar, autotren, autoturism, parte de fuzelaj de avion, 
zonă inundată, zonă de evacuare etc.).  

Misiunea se primeşte de regulă de la dispeceratul fiecărei structuri, iar 
ulterior de la comandanţii ARGINT. 

Comandanţi ai nivelurilor BRONZ sunt, de regulă, comandanţii 
autospecialelor de pompieri, protecţie civilă, ambulanţelor, poliţiei, altor structuri de 
intervenţie sau structuri ale unor organizaţii şi organisme. Ei sunt răspunzători 
pentru organizarea şi desfăşurarea intervenţiei pentru obiectivul care le-a fost 
repartizat, siguranţa cetăţenilor şi a personalului care intervine. 

 
Organizarea raionului (zonei) de intervenţie 

 
Arealul de desfăşurare a intervenţiei se organizează, de asemenea, de la 

una la trei zone, dinspre interior spre exterior, dinspre nivelul operaţional spre cel 
strategic, în funcţie de gravitatea evenimentului şi de numărul de niveluri de 
comandă/conducere activate.  

Pentru o cât mai bună coordonare a acţiunilor de intervenţie, ţinând cont de 
experienţa şi modul de abordare a acestei probleme în alte state, ar trebui ca locul 
accidentului şi zonele limitrofe acestuia să fie organizate astfel: 

Zona fierbinte (cordonul interior) 
• este zona în care se desfăşoară nemijlocit acţiuni de intervenţie; 
• se împarte, de regulă, pe obiective de intervenţie (vagoane, grupuri de 

vagoane, locuri în care sunt surprinse victime, locuri în care se desfăşoară acţiuni 
de căutare – salvare, de reabilitare, de degajare etc.) sau raioane de intervenţie 
(incendii forestiere de mari proporţii etc.); 

• dimensiunile acestei zone se stabilesc în funcţie de numărul mijloacelor 
implicate în accident şi de raza de răspândire a acestora, numărul de încarceraţi în 
acestea etc.; 

• de regulă, coordonatorul tuturor activităţilor din această zonă este 
reprezentantul nivelului BRONZ al unităţii de pompieri, care poartă şi răspunderea 
pentru securitatea tuturor persoanelor ce desfăşoară acţiuni de intervenţie; el este 
cel care decide oprirea sau terminarea acţiunilor de intervenţie ori evacuarea zonei 
din raţiuni de securitate; 

• zona se marchează vizibil şi se asigură din punctul de vedere al 
accesului în conformitate cu reglementările INSARAG (International Search And 
Rescue Advisory Group). 
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Zona de aşteptare 
• este locul în care se dispun toate forţele şi mijloacele de intervenţie aflate 

în rezervă şi care urmează să fie utilizate în intervenţie; 
• poate fi zona în care se organizează şi hrănirea şi odihna formaţiunilor 

de intervenţie ce au desfăşurat acţiuni de intervenţie şi care urmează să fie 
implicate în operaţiuni viitoare; 

• ea se stabileşte pe una dintre direcţiile secundare de ieşire-intrare în 
zona de intervenţie, la o distanţă medie, care să asigure siguranţa forţelor şi a 
mijloacelor dispuse aici; 

• stabilirea acesteia se face de către comandantul ARGINT, care este şi 
coordonatorul activităţilor din această zonă; 

• zona de aşteptare hotărâtă se comunică nivelurilor BRONZ şi AUR. 
Punctul (punctele) de intrare/ieşire: 
• sunt punctele prin care se intră/iese din zona fierbinte, în care se 

întâlnesc mijloacele sanitare ce vin să ridice victimele, împreună cu cei care le-au 
salvat şi acordat primul ajutor de urgenţă, le-au triat şi stabilizat; 

• se stabilesc, de comun acord, de către comandanţii ARGINT ai tuturor 
serviciilor de urgenţă şi se gestionează de poliţie; 

• punctele de intrare/ieşire se aleg în funcţie de itinerariile de deplasare 
hotărâte pentru evacuarea spre spitale (de exemplu, în funcţie de posibilităţile de 
deplasare dinspre calea ferată), precum şi spre cea mai importantă şi bună 
şosea/drum; 

• activitatea din aceste puncte este coordonată, de regulă, de către un 
reprezentant al nivelului BRONZ al poliţiei; 

• este recomandabil ca, în măsura în care condiţiile o permit, să se aleagă 
varianta organizării traficului de intrare/ieşire din zona fierbinte cu sensuri unice de 
deplasare, pentru o mai bună fluidizare a acestuia. 

Punctele de adunare – îmbarcare răniţi 
• se organizează, pe cât posibil, la limita zonei fierbinţi, în apropierea 

punctelor de intrare/ieşire;  
• numărul lor poate depinde de numărul punctelor de intrare/ieşire sau de 

modul de organizare a traficului pentru ambulanţe; 
• locul şi numărul acestora se stabilesc de către comandantul acţiunilor de 

intervenţie al nivelului ARGINT, pe baza consultării cu reprezentanţii pompierilor, ai 
poliţiei şi ai serviciului de ambulanţă; 

• numărul şi locul punctelor de adunare – îmbarcare răniţi se comunică 
nivelurilor AUR şi BRONZ; 

• activitatea din aceste puncte este coordonată de reprezentanţii BRONZ 
ai serviciului de ambulanţă, împreună cu reprezentanţii BRONZ ai poliţiei. 

Punctele de triaj evacuare  
• se amenajează în scopul desfăşurării primului triaj, al acordării asistenţei 

medicale de urgenţă la faţa locului, al organizării transportului urgenţelor grave la 
spital; 

• locul trebuie să permită amplasarea unor corturi, un acces uşor, 
organizarea unor fluxuri separate pentru personalul rănit uşor, căruia îi poate fi 
acordat primul ajutor medical la faţa locului, şi cel rănit grav care trebuie transportat 
de urgenţă la spital; 

• numărul şi locul acestora depinde de amploarea evenimentului şi se 
decide de comun acord între comandanţii ARGINT ai serviciului de pompieri şi de 
ambulanţă. 
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Punctul de adunare al supravieţuitorilor 
• se amenajează cu scopul de adunare a persoanelor care au supravieţuit 

evenimentului, nu au fost rănite, nu necesită îngrijiri medicale sau necesită îngrijiri 
medicale minime în scopul identificării acestora, al acordării asistenţei psihologice 
sau religioase şi al transferului lor spre locurile hotărâte de nivelul AUR; 

• trebuie să permită accesul mijloacelor de transport, protecţia împotriva 
intemperiilor, desfăşurarea activităţii de identificare şi asigurare a ordinii; 

• numărul şi locul acestora se stabilesc de către comandanţii ARGINT ai 
poliţiei şi jandarmeriei. 

Punctul de legătură cu mass-media 
• se amenajează ca loc în care pot fi primiţi reprezentanţii mass-media şi 

pentru a fi conduşi, atunci când lucrul devine posibil, spre zonele de intervenţie 
pentru desfăşurarea activităţilor specifice; 

• locurile trebuie să permită informarea iniţială, acordarea unor interviuri 
sau declaraţii ale comandanţilor care asigură managementul evenimentului, 
securitatea şi siguranţa reporterilor; 

• locul acestui punct se stabileşte de către comandantul acţiunilor de 
intervenţie ARGINT şi se comunică nivelului AUR; coordonarea acţiunilor în acest 
punct se asigură de către o persoană desemnată de nivelul AUR. 

Centrul de primire şi informare a rudelor 
• se organizează în scopul asigurării informării rudelor şi aparţinătorilor  

despre situaţia supravieţuitorilor, a persoanelor rănite, dispărute sau decedate, 
precum şi în cel de a obţine informaţii suplimentare despre persoanele a căror 
identitate nu a putut fi stabilită; 

• trebuie să se asigure condiţii de lucru cu un public numeros, în situaţii 
tensionate, acordarea asistenţei psihologice, accesul şi prelucrarea unui volum 
mare de informaţii, instalarea rapidă a unui mare număr de mijloace de comunicaţii 
şi tehnologia informaţiei; 

• locul se stabileşte de către comandantul nivelului AUR şi se comunică 
comandanţilor nivelului ARGINT. 

Din cele prezentate, trebuie evidenţiate câteva aspecte esenţiale:  
• Nu există un ghid, regulament sau instrucţiune comună care să 

reglementeze modul de lucru în comun al serviciilor de urgenţă; totul se bazează 
pe cutumă, pe instrucţiuni interne care nu fac deloc referire la modul de cooperare 
şi coordonare cu celelalte servicii de urgenţă (iar serviciile de urgenţă  aparţinând 
altor ministere nu sunt obligate să le respecte!). 

• Nu există protocoale comune care să stipuleze modul de pregătire, 
antrenare sau de lucru în comun între serviciile de urgenţă, problema fiind 
rezolvată doar din iniţiativa unei părţi, şi aproape exclusiv, pe baza bunelor relaţii 
existente între persoanele cu funcţii de răspundere sau instituţii (acolo unde există 
astfel de bune relaţii!). 

• Inexistenţa unor asemenea reglementări determină situaţii conflictuale 
pe timpul acţiunilor comune de intervenţie, disfuncţionalităţi cu repercusiuni asupra 
eficienţei şi calităţii actului de intervenţie, disensiuni sau chiar stări de tensiune. 

• Există discuţii neprincipiale vizavi de persoana îndreptăţită să asigure 
conducerea şi coordonarea acţiunilor de intervenţie chiar dacă atribuţiile 
instituţiilor pe această linie sunt detaliate prin H.G. nr. 2228/2004 privind asigurarea 
funcţiilor de sprijin. 

• Această stare de lucruri face şi mai dificilă integrarea altor instituţii, 
servicii şi organisme în acţiunile de intervenţie. 
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GLOBALIZAREA ŞI EFECTELE ACESTEIA 
ÎN TRANSPORTURILE FEROVIARE, AERIENE ŞI NAVALE 

Comisar şef de poliţie drd. SORIN GÎFEI 
Director Direcţia Poliţiei Transporturi 

 
 

În orice stat transporturile sunt indispensabile pentru desfăşurarea oricărei 
activităţi sociale, economice, politice, cultural – artistice sau de orice altă natură. 

Între diferitele moduri de transport (rutier, feroviar, maritim/naval, aerian) 
există o concurenţă acerbă. Dezvoltarea transporturilor ilustrează sugestiv nivelul 
la care se află un anumit stat. Transportul constituie deopotrivă modelul şi 
reflectarea unei societăţi52. 

Transportul mărfurilor şi persoanelor reprezintă un element extrem de 
important, indispensabil al activităţii economico-sociale desfăşurate în fiecare stat 
european, dar şi la nivel continental sau mondial. 

În prezent, sistemul de transport modern constă într-o reţea complicată de 
autostrăzi, căi ferate, canale de navigaţie, rute aeriene, conducte şi sisteme de 
transport urbane. Fiecare din aceste sisteme are caracteristici proprii şi se bucură 
de avantaje unele faţă de altele. 

Transporturile au un rol principal în economie pentru că asigură legătura 
între producător şi consumator, asigură deplasarea materiilor prime spre centrele 
de prelucrare, stabilind în acelaşi timp legătura dintre localităţi în interiorul aceluiaşi 
stat, cât şi între state. 

În condiţiile în care, în noul spaţiu european, graniţele dintre state au fost 
eliminate, creşterea criminalităţii transfrontaliere a luat amploare, prevenirea şi 
combaterea acesteia constituind o adevărată provocare pentru toate instituţiile de 
aplicare a legii cu atribuţii în acest sens.  

Transporturile au înregistrat în ultimii ani o dezvoltare vertiginoasă. Preţurile 
au evoluat, nivelul de siguranţă al modurilor de transport s-a îmbunătăţit, tehnica a 
evoluat, iar transportatorii au identificat noi metode pentru atragerea clienţilor. 

În timp, în orice stat au avut loc diverse evoluţii ale modurilor de transport. 
În a doua jumătate a secolului trecut, au avut loc creşteri spectaculoase ale 
transportului feroviar la nivel european. În transportul aerian şi naval s-au produs, 
de asemenea, mutaţii extrem de importante, care permit realizarea unor 
transporturi rapide şi sigure. 

Una dintre cele mai remarcabile realizări ale Uniunii Europene în ultimii ani 
o reprezintă crearea unei zone de frontieră din ce în ce mai extinse, în care 
cetăţenii se pot mişca nestânjeniţi, fără a mai fi verificaţi la frontierele interne. 
Cetăţenii UE sunt liberi să aleagă în ce ţară să locuiască sau să muncească53. 

Impactul evoluţiilor din ultimii ani asupra stării de siguranţă naţională a 
fiecărui stat european a fost amplificat de o serie de vulnerabilităţi interne, care 
afectează funcţionalitatea unor mecanisme vitale, cu atribuţii în asigurarea unei 
dinamici normale a proceselor complexe de transformare, diferite de la o perioadă 
la alta. 
                                                 
52 Prof. dr. Octavian Căpăţână, prof univ. dr. Gheorghe Stancu – Dreptul transporturilor, partea 
generală, Editura Lumina Lex, Bucureşti. 
53 A se vedea articolul ,,Libertate, securitate şi justiţie pentru toţi şi afaceri interne în U.E.”, publicat 
de Comisia Europeană, identificat electronic în limba engleză pe site-ul 
http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/42/en.docEurope on the move.  
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Organizarea instituţiilor de aplicare a legii, care au competenţe de-a lungul 
coridoarelor europene de transport, trebuie să aibă în vedere realizarea şi 
menţinerea siguranţei şi securităţii transporturilor, acordând în acelaşi timp o 
atenţie sporită şi cooperării internaţionale. 

Regimul de control şi supraveghere a transporturilor variază de la stat la 
stat, iar tratamentul inegal dăunează credibilităţii şi autorităţii serviciilor de control. 

Evoluţia transporturilor la nivelul Uniunii Europene a fost determinată şi de 
extinderea acestui organism, de la o perioadă la alta apărând noi provocări, noi 
probleme cu care s-au confruntat statele membre. Intensificarea globalizării 
constituie trăsătura fundamentală a economiei mondiale la începutul secolului XXI. 
Ea se caracterizează prin accentuarea tendinţei de reducere şi eliminare a 
barierelor dintre economiile naţionale, precum şi prin amplificarea legăturilor dintre 
aceste economii. Deşi este unul dintre cei mai utilizaţi termeni în literatura de 
specialitate, pentru globalizare nu se poate spune că există o definiţie general 
acceptată. Globalizarea este noul sistem, care a luat locul Războiului Rece54. 
Globalizarea implică numeroase riscuri, printre care şomajul, crizele financiare 
globale, adâncirea decalajelor între bogaţi şi săraci, deculturalizarea, 
americanizarea etc55. Procesul ireversibil al globalizării se face tot mai simţit  
în prezent. Dinamica globalizării este controlată de marile puteri economice.  
Totuşi, consecinţele sale cele mai importante aparţin domeniului politic. Fenomenul 
globalizării este o etapă viitoare a procesului general de dezvoltare  
politico-economică şi culturală a omenirii. 

Globalizarea este procesul de transformare a obiectelor, lucrurilor sau 
fenomenelor de la nivel local la nivel global. Acest termen poate fi, de asemenea, 
utilizat pentru a descrie procesul prin care cetăţenii lumii sunt uniţi într-o singură 
societate în care funcţionează împreună. Procesul acesta este o combinare a 
forţelor economice, tehnologice, socio-culturale şi politice56.  

Aceasta mai poate fi definită şi ca procesul de surmontare a graniţelor 
apărute de-a lungul istoriei. Ea devine astfel sinonimă cu eroziunea (dar nu şi cu 
dispariţia) suveranităţii statelor naţionale şi se înfăţişează ca o ‚,detaşare’’ a 
economiei de piaţă faţă de normele morale şi legăturile instituţionalizate dintre 
societăţi. 

Globalizarea este un proces geoeconomic, geopolitic şi geocultural. 
Procesul acesta nu presupune numai o apropiere, o integrare a economiilor mai 
multor ţări. Se schimbă caracteristicile calitative ale acestor economii, care se 
transformă din nişte sisteme închise în elemente ale unui sistem mondial. Se 
schimbă chiar noţiunea de „economie naţională”. Instituţia economică de bază 
devine corporaţia transnaţională, care îşi amplasează fabricile şi îşi 
comercializează produsele acolo unde îi este mai convenabil, fără a lua în 
considerare existenţa graniţelor. Din această cauză, are loc aprofundarea 
procesului de diviziune internaţională a muncii, iar în cadrul unui singur stat, fie şi 
dezvoltat, apare economia dublă, apar enclave înfloritoare, regiuni donatoare, 
regiuni creditabile. Regiuni întregi se transformă în furnizori de materie primă şi 
pieţe de desfacere pentru corporaţiile transnaţionale, fără a dezvolta producţiile 
proprii. 
                                                 
54 Thomas L. Friedman, Lexus şi măslinul, Editura Fundaţiei Pro, pag. 29, Bucureşti, 2001. 
55 Hans – Peter Martin, Harald Schumann, Capcana globalizării: atac la democraţie şi bunăstare, 
pag. 13, Editura Economică, 1999. 
56 Sheila L. Croucher, Globalizarea şi ceea ce îi aparţine: Politica identităţii într-o lume aflată în 
mişcare, Editura Rowman şi Littlefield, 2004, SUA, pag. 10. 
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Definiţia agreată de economişti pentru globalizare este expansiunea 
globală a diviziunii muncii. Adesea, globalizarea este utilizată pentru a se face 
referire la globalizarea economică, ce reprezintă integrarea economiilor naţionale 
într-o economie internaţională, fiind realizate comerţul, investiţiile străine directe, 
fluxurile de capital, migraţia şi diseminarea celor mai noi descoperiri tehnologice57. 
Globalizarea economică are impact asupra integrării la scară mondială a diferitelor 
culturi. 

Pentru moment, este dificil să vorbim cu oarecare certitudine despre 
efectele de lungă durată ale procesului de globalizare asupra comunităţii 
internaţionale. Procesul de globalizare are atât un impact pozitiv, cât si unul 
negativ. Partea pozitivă a acestui proces este că sporeşte interacţiunea dintre ţări, 
fiind astfel deschise noi posibilităţi pentru dezvoltarea civilizaţiei umane, în special 
în sfera economică. Intensificarea schimburilor comerciale, investiţionale şi 
tehnologice între diferite regiuni, facilitarea contactelor interumane, cunoaşterea 
culturilor altor popoare sunt, cu siguranţă, benefice pentru omenire. 

Globalizarea a determinat şi apariţia unor aspecte negative. Multe pericole 
au un caracter regional sau chiar planetar: catastrofele ecologice şi tehnologice, 
criminalitatea transnaţională, terorismul internaţional etc. Intensificarea acestui 
proces aduce cu sine unele pericole pentru economiile naţionale. În acelaşi timp, 
din cauza distribuirii neuniforme ale avantajelor globalizării, aspectele negative ale 
acestui proces se vor răsfrânge în special asupra ţărilor în curs de dezvoltare, 
astfel încât acestea ar putea ramâne departe de progres sau chiar în afara lui. 

Creşterea interdependenţei generate de globalizare în relaţiile 
internaţionale aduce şi noi aspecte ale noţiunii de „securitate naţională şi 
internaţională”. Creşte numărul factorilor externi care influenţează funcţionarea 
stabilă a societăţii, în acelaşi timp cu sporirea decalajului dintre ţările bogate şi cele 
sărace. Starea securităţii internaţionale influenţează, din ce în ce mai mult, 
posibilitatea de garantare a securităţii naţionale. 

Globalizarea este un proces de creare şi dezvoltare a unui sistem 
informaţional şi financiar unic, care cuprinde întreaga lume şi este legat de accesul 
absolut la informaţie şi de mişcarea rapidă a capitalului.  

Este clar că acest proces duce la schimbări internaţionale, deoarece 
concurenţa capătă noi resurse. Aceasta implică o destabilizare şi nesiguranţă 
globală.  

Diferitele aspecte ale globalizării afectează lumea în diferite moduri, cum ar fi: 
1. Industrial, prin apariţia pieţelor de desfacere la nivel mondial şi accesul 

larg al consumatorilor şi companiilor la o serie de produse provenite din import. 
Globalizarea industrială reprezintă mişcarea materialelor şi bunurilor între şi în 
interiorul graniţelor naţionale. 

2. Financiar, prin apariţia la nivel mondial a pieţelor financiare şi prin 
realizarea unui acces mai bun la sistemele de finanţare externe pentru persoanele 
care primesc împrumuturi. 

3. Economic, prin realizarea unei pieţe globale comune, care se bazează 
pe libertatea shimbului de bunuri şi capital. 

4. Politic, prin crearea unor guverne la nivel regional sau chiar mondial, sau 
a unor carteluri de guverne (de exemplu Fondul Monetar Internaţional, Organizaţia 
Mondială a Comerţului, Banca Mondială etc). 

Mişcarea anti-globalizare realizată de opozanţii globalizării se referă la 
aspectele negative ale globalizării.  
                                                 
57 Bhagwati Jagdish, În apărarea globalizării, Universitatea Oxford, New York, 2004. 
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Anti-globalizarea reprezintă procesul sau acţiunile luate de un stat pentru a-
şi demonstra suveranitatea în procesul democratic de luare a deciziilor. Procesul 
anti-globalizării se poate derula în scopul de a frâna transferul internaţional de 
persoane, bunuri şi ideologii58.  

Societăţile umane au stabilit în decursul istoriei contacte din ce în ce mai 
apropiate, dar în ultimii zeci de ani acestea s-au intensificat. Avioanele, serviciile 
telefonice ieftine, e-mail-ul, calculatoarele, navele imense care efectuează 
transporturi pe mările şi oceanele lumii, fluxurile rapide de capital, au făcut lumea 
mai interdependentă ca niciodată. Corporaţiile multinaţionale realizează produse în 
multe ţări pe care le vând consumatorilor din lumea întreagă. Banii, tehnologiile şi 
materiile prime se mişcă mult mai uşor de-a lungul graniţelor naţionale. Împreună 
cu produsele, banii şi finanţele, ideile şi cultura circulă liber. Mulţi politicieni, 
academicieni şi jurnalişti tratează aceste tendinţe ca inevitabile şi binevenite59.   

În statele membre ale UE, consecinţele globalizării sunt mult mai uşor de 
constatat decât în alte zone ale globului, datorită armonizării legislative, taxelor 
mari, legilor referitoare la procesul muncii etc. 

Relaţia dintre globalizare şi transporturi este complexă ca urmare a mai 
multor cauze. Veniturile în creştere, timpul de odihnă mai mare, noile tehnologii, 
îmbătrânirea populaţiei, poluarea, dispariţia graniţelor dintre statele membre UE 
sunt doar câteva exemple ale tendinţelor care influenţează dezvoltarea viitoare în 
domeniul transporturilor de mărfuri şi călători.  

În Cartea Albă, Politica europeană în domeniul transporturilor pentru 2010, 
elaborată de Comisia Europeană în anul 2001, se arată că diferitele moduri de 
transport nu s-au dezvoltat echilibrat60. Astfel, transporturile rutiere deţin 44% din 
cota de piaţă pentru mărfuri, în timp ce transportul maritim deţine 41%, cel feroviar 
numai 8%, iar transportul fluvial mai puţin de 4%. Pentru transportul de persoane, 
preponderenţa căii rutiere este şi mai clară, ajungându-se la 79% din cota de piaţă.   

Beneficiind de avantajele dreptului la liberă circulaţie, infractorii au 
identificat lacunele legislative existente la nivel european, schimbă mijloacele şi 
căile de transport, utilizează transportul intermodal şi pot stabili breşele existente în 
sistemele de transport feroviar, aerian şi naval. 

Mobilitatea este elementul cheie al politicii în sectorul transporturilor 
realizate la nivelul UE. Transporturile sunt vitale pentru întreaga activitate 
economică, socială, politică sau de orice altă natură. 

                                                 
58 Articol identificat electronic în limba engleză pe site-ul 
http://en.wikipedia.org/wiki/Globalization. 
59 Articol identificat electronic în limba engleză pe site-ul 
http://www.globalpolicy.org/globaliz/define/index.htm. 
60 A se vedea Comunităţile Economice, Comisia Europeană, Cartea Albă, Politica Europeană în 
domeniul transporturilor pentru 2010, elaborată în anul 2001. 
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ROLUL ŞI ATRIBUŢIILE STATULUI ÎN ASIGURAREA 
SECURITĂŢII POPULAŢIEI ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 
Colonel Stelian RECHIŢEAN 

Inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă” Ţara Bârsei” al 
judeţului Braşov, Drd. Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova 

 
 
Practica mondială a demonstrat că evenimentele generatoare de situaţii de 

urgenţă nu pot fi evitate, însă, uneori, acestea pot fi gestionate, iar efectele lor pot fi 
reduse printr-un proces sistematic ce implică stabilirea de măsuri şi acţiuni menite 
să contribuie la diminuarea riscului asociat acestor fenomene. Caracteristic 
managementului situaţiilor de urgenţă este faptul că predictibilitatea locului de 
manifestare a situaţiilor respective determină posibilitatea avertizării populaţiei din 
zonele potenţial a fi afectate, precum şi a autorităţilor administraţiei publice centrale 
şi/sau locale. 

Managementul situaţiilor de urgenţă înseamnă aplicarea unor politici, 
proceduri şi practici având ca obiective identificarea, analiza, evaluarea, tratarea, 
monitorizarea şi reevaluarea riscurilor în vederea reducerii acestora, astfel încât 
comunităţile umane şi cetăţenii să poată trăi, munci şi să îşi satisfacă trebuinţele şi 
aspiraţiile într-un mediu fizic şi social durabil. 

Principiile managementului situaţiilor de urgenţă sunt: 
• previziunea şi prevenirea; 
• prioritatea protecţiei şi salvării vieţii oamenilor; 
• respectarea drepturilor si libertăţilor fundamentale ale omului; 
• asumarea responsabilităţii gestionării situaţiilor de urgenţă de către 

autorităţile administraţiei publice;  
• cooperarea la nivel naţional, regional şi internaţional cu organisme şi 

organizaţii similare; 
• transparenţa activităţilor desfăşurate pentru gestionarea situaţiilor de 

urgenţă, astfel încât acestea să nu conducă la agravarea efectelor produse; 
• continuitatea şi gradualitatea activităţilor de gestionare a situaţiilor de 

urgenţă, de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale până la nivelul 
autorităţilor administraţiei publice centrale, în funcţie de amploarea şi de 
intensitatea acestora; 

• operativitatea, conlucrarea activă şi subordonarea ierarhică a 
componentelor Sistemului Naţional. 

Pe durata situaţiilor de urgenţă sau a stărilor potenţial generatoare de 
situaţii de urgenţă se întreprind, în condiţiile legii, după caz, acţiuni şi măsuri 
pentru: 

• avertizarea populaţiei, instituţiilor şi agenţilor economici din zonele de 
pericol; 

• declararea stării de alertă în cazul iminenţei ameninţări producerii 
situaţiei de urgenţă; 

• punerea în aplicare a măsurilor de prevenire şi de protecţie specifice 
tipurilor de risc şi, după caz, hotărârea evacuării din zona afectată sau parţial 
afectată; 
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• intervenţia operativă cu forţe şi mijloace special constituite, în funcţie de 
situaţie, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor negative; 

• acordarea de ajutoare de urgenţă; 
• instituirea regimului stării de urgenţă în condiţiile prevăzute de art. 93 din 

Constituţia României, republicată; 
• solicitarea sau acordarea de asistenţă internaţională; 
• acordarea de despăgubiri persoanelor juridice şi fizice; 
• alte măsuri prevăzute de lege. 
Autorităţile şi organismele din componenţa Sistemului Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă cooperează, în exercitarea atribuţiilor 
specifice, atât între ele, cât şi cu alte instituţii şi organisme din afara acestuia, din 
ţară sau din străinătate, guvernamentale sau neguvernamentale. 

1. Responsabilităţile cetăţenilor 

Dezvoltarea unui sistem eficient de management al situaţiilor de urgenţă 
trebuie să se bazeze, într-o măsură mult mai mare, pe contribuţia comunităţilor 
locale şi a fiecărui cetăţean. 

Cetăţeanul, ca principal beneficiar al politicii de securitate, are dreptul şi 
datoria de a contribui activ la construcţia ei cotidiană, printr-un comportament 
participativ şi responsabil. 

Cetăţeanul are dreptul de a fi informat cu privire la riscurile la care este 
supus în cadrul comunităţii şi la măsurile care trebuie luate pentru prevenirea şi 
gestionarea situaţiilor de urgenţă. 

Obligaţia primordială a cetăţenilor în acest domeniu este aceea de a avea 
un comportament preventiv, de a participa activ la prevenirea şi gestionarea 
situaţiilor de urgenţă în cadrul comunităţii locale. 

Comportamentul preventiv cuprinde totalitatea acţiunilor pe care cetăţeanul 
le realizează pentru a preîntâmpina producerea de evenimente negative care pot 
genera pierderi. 

Primul nivel al acestui tip de comportament este eliminarea neglijenţelor. 
Cel de-al doilea nivel îl constituie o metodologie de prevenire bazată pe 
redundanţă, adică o dublare a acţiunii umane cu sisteme automate de prevenire şi 
control. Întrucât redundanţa este costisitoare, măsurile specifice trebuie analizate 
prin prisma eficienţei, respectiv prin punerea în balanţă a gravităţii şi probabilităţii 
producerii evenimentului alături de costurile implementării. 

Toate măsurile de comportament preventiv necesar a fi adoptate de 
cetăţeni trebuie să constituie un ansamblu coerent sub forma politicii de securitate, 
concepută ca ansamblul procedurilor de prevenirea pierderilor, respectiv pentru: 

a) informarea generală şi permanentă/periodică asupra riscurilor specifice 
care îi pot afecta viaţa şi proprietatea concetăţenilor; 

b) formarea comportamentului preventiv, dezvoltarea culturii de securitate 
şi eliminarea/reducerea neglijenţelor din conduită; 

c) dezvoltarea spiritului civic şi de solidaritate în comunitatea locală; 
d) adoptarea de măsuri proprii pentru reducerea riscurilor asupra familiei, 

bunurilor, locuinţei şi anexelor gospodăreşti cu respectarea cadrului legal privind 
construirea şi locuirea; 

e) respectarea, cunoaşterea şi aplicarea deciziilor organelor cu atribuţii şi 
responsabilităţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă privind protecţia, intervenţia, 
evacuarea şi restabilirea stării de normalitate în comunitatea respectivă, în cazul 
producerii unor situaţii de urgenţă; 
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f) participarea ca voluntari la acţiunile preventive, de salvare - evacuare a 
populaţiei afectate de situaţiile de urgenţă, precum şi la acţiunile de intervenţie şi 
de refacere; 

g) încheierea contractelor de asigurări pentru cazuri de dezastre; 
h) cunoaşterea modului de comportare înainte, în timpul şi după trecerea 

dezastrelor; 
i) respectarea măsurilor stabilite de organele în drept şi protejarea lucrărilor 

cu rol de apărare împotriva dezastrelor. 

2. Responsabilităţile consiliilor locale şi judeţene şi primării 

Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să fie pregătite să facă faţă 
gestionării situaţiilor de urgenţă prin comitetele judeţene sau, după caz, locale pe 
care le conduc, ele fiind primele care iau contact cu fenomenul şi care asigură 
aplicarea măsurilor din planurile proprii, până la intervenţia altor autorităţi şi 
structuri. Răspunsul la factorii de risc trebuie să urmeze principiul gradualităţii, 
astfel că deciziile iniţiale trebuie luate la acest nivel, context în care creşterea 
capacităţii de prevenire şi răspuns locale constituie prioritatea esenţială. 
Principalele lor responsabilităţi, pe fazele dezastrului, sunt: 

a) în faza pre-dezastru: 
– instituie măsurile de prevenire a situaţiilor de urgenţă, analizează anual şi 

ori de câte ori este nevoie activitatea desfăşurată şi adoptă măsuri pentru 
îmbunătăţirea acesteia; 

– aprobă organizarea activităţii de apărare împotriva situaţiilor de urgenţă la 
nivelul unităţii administrativ-teritoriale; 

– hotărăsc înfiinţarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, aprobă 
regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora, asigură încadrarea cu 
personal, dotarea şi finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionarea acestuia în 
condiţii de operativitate şi eficienţă în conformitate cu criteriile minime de 
performanţă; 

– aprobă planurile anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor 
umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de 
urgenţă; 

– elaborează planurile urbanistice generale, corelate cu hărţile de risc şi 
asigură respectarea prevederilor acestor documentaţii; 

– determină necesităţile comunităţii locale privind resursele mobilizabile, 
materiale, utilaje şi financiare în caz de dezastre; 

– asigură mobilizarea populaţiei la acţiunile de apărare împotriva situaţiilor 
de urgenţă şi organizează exerciţii şi aplicaţii, sub conducerea organelor abilitate, 
în vederea pregătirii intervenţiei operative; 

– asigură organizarea şi instruirea grupurilor de voluntari, în vederea 
participării la acţiunile de salvare-evacuare a populaţiei afectate de dezastre. 

b) pe timpul dezastrului: 
– desfăşoară activităţile cuprinse în legislaţia în vigoare privind 

managementul situaţiilor de urgenţă; 
– menţine în stare de funcţionare drumurile şi căile de acces în zonele 

calamitate; 
– coordonează acţiunile de ajutor; 
– înfiinţează centre de informare în zona în care s-a produs dezastrul, care 

să îndeplinească şi funcţia de transmitere a avertizării individuale a cetăţenilor, în 
cazul în care sistemele de înştiinţare-alarmare nu sunt disponibile, pe durata 
situaţiei de urgenţă; 
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– asigură condiţiile necesare pentru acordarea asistenţei medicale; 
– asigură evacuarea persoanelor sau bunurilor periclitate potrivit planurilor 

întocmite şi condiţiile corespunzătoare de trai, evidenţa populaţiei evacuate, 
asigurarea primirii şi cazării persoanelor evacuate, instalarea taberelor de evacuaţi, 
recepţia şi depozitarea bunurilor evacuate, securitatea şi paza zonelor evacuate; 

– coordonează acţiunile pentru asigurarea necesităţilor esenţiale ale 
persoanelor sau comunităţilor izolate. 

c) post-dezastru: 
– participă la acţiunile de înlăturare a efectelor dezastrelor, de refacere a 

locuinţelor şi gospodăriilor afectate de dezastre; 
– coordonează acţiunile de aprovizionare cu hrană şi îmbrăcăminte şi de 

distribuire a acestora, precum şi pentru cazarea în locuinţe temporare; 
– asigură condiţiile pentru asistenţa sanitară; 
– coordonează activităţile de reconstrucţie şi restaurare a activităţii normale; 
– organizează activităţi de ajutor financiar. 

3. Responsabilităţile ministerelor şi instituţiilor centrale 

a) în faza pre-dezastru: 
– identifică, localizează şi inventariază sursele de risc, pe baza 

metodologiilor elaborate; 
– monitorizează pericolele şi riscurile specifice, precum şi efectele negative 

ale acestora; 
– coordonează elaborarea planurilor şi reglementărilor privind prevenirea şi 

intervenţia în situaţii de urgenţă generate de riscurile specifice ; 
– elaborează strategii şi programe de prevenire a situaţiilor de urgenţă, 

ghiduri/manuale conţinând activităţile şi responsabilităţile autorităţilor locale în 
domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă şi a modului de acţiune; 

– elaborează programe de educare şi pregătire a populaţiei privind riscurile 
specifice, a modului de comportare şi al rolului protecţiei individuale în caz de 
situaţii de urgenţă; 

– sprijină autorităţile administraţiei publice locale în vederea elaborării 
propriilor strategii de protecţie împotriva dezastrelor; 

– elaborează normele de securitate la incendiu specifice domeniului de 
competenţă;  

– stabilesc metode şi proceduri pentru identificarea şi evaluarea riscurilor 
de incendiu specifice domeniului de competenţă şi asigurarea băncilor de date 
necesare. 

b) pe timpul producerii dezastrului: 
– diseminează mesajele de avertizare în caz situaţii de urgenţă şi 

avertizarea populaţiei şi salariaţilor prin sisteme şi mijloace tehnice de avertizare şi 
alarmare publică; 

– coordonează, sub aspect tehnic de specialitate, acţiunile de intervenţie 
operativă; 

– asigură expertiza tehnică de specialitate pentru evaluarea situaţiei de 
urgenţă, pentru evaluarea evoluţiei situaţiei de urgenţă în timp, pentru evaluarea 
consecinţelor asupra populaţiei şi asupra mediului, precum şi formularea de 
recomandări cu privire la măsurile de protecţie a populaţiei ce trebuie implementate 
de autorităţi. 

c) post-dezastru: 
– participă la reabilitarea zonei afectate cu/pentru obiectivele din 

coordonarea/subordonarea sau de sub autoritatea ministerului/instituţiei centrale; 
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– participă la elaborarea unor studii de evaluare a impactului economic, 
social şi de mediu ca urmare a dezastrelor; 

– analizează modul de comportare a infrastructurilor de apărare împotriva 
situaţiilor de urgenţă; 

– sprijină finanţarea lucrărilor cu rol de apărare împotriva situaţiilor de 
urgenţă; 

– asigură expertiza tehnică de specialitate pentru reabilitarea zonelor 
afectate. 

4. Responsabilităţile instituţiilor şi operatorilor economici 

Instituţiile publice şi operatorii economici au un rol important în ceea ce 
priveşte prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă. Pe de o parte, pot suferi un 
impact direct ca urmare a manifestării unui anumit risc, iar pe de altă parte, în 
numeroase cazuri, reprezintă chiar sursa de risc şi punctul de declanşare a unei 
situaţii de urgenţă. 

Din punct de vedere al accidentelor industriale în care sunt implicate 
substanţe periculoase, operatorii economici au următoarele obligaţii: 

a) să notifice autorităţilor competente inventarul de substanţe; 
b) să întocmească politica de prevenire a accidentelor majore, respectiv 

raportul de securitate; 
c) să elaboreze un plan de urgenţă internă; 
d) să informeze imediat autorităţile competente în cazul producerii unui 

accident major; 
e) să informeze corect şi complet populaţia din zonele de planificare la 

urgenţă; 
f) să desfăşoare exerciţii de verificare a planurilor şi pregătire a forţelor 

proprii de intervenţie; 
g) să permită inspecţia autorităţilor competente; 
h) să ia toate măsurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor 

şi pentru a limita, în cazul producerii, consecinţele acestora asupra sănătăţii 
populaţiei şi a calităţii mediului. 

Din punct de vedere al accidentelor nucleare sau radiologice, instituţiile 
publice şi operatorii economici au următoarele obligaţii principale: 

a) monitorizarea radioactivităţii mediului; 
b) întocmirea prognozelor şi predicţiilor cu privire la contaminarea 

radioactivă a mediului, a produselor agroalimentare şi a populaţiei din zonele 
potenţial contaminate; 

c) notificarea autorităţilor asupra accidentului; 
d) elaborarea planurilor de protecţie şi intervenţie în caz de accident 

nuclear/radiologic; 
e) desfăşurarea de exerciţii de urgenţă pe şi în afara amplasamentului. 
Din punctul de vedere al prevenirii incendiilor, instituţiile publice şi operatorii 

economici trebuie să îndeplinească obligaţiile prevăzute în legislaţia specifică şi în 
Normele generale de apărare împotriva incendiilor. 

5. Coordonarea activităţilor 

Potrivit legii, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, ca organism 
interministerial de management, are ca principală obligaţie asigurarea îndeplinirii, 
în România, a obiectivelor strategiei internaţionale de reducere a dezastrelor. 
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Sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă trebuie să menţină 
permanent capacitatea de a răspunde eficient şi adecvat la orice formă de 
manifestare evolutivă a riscurilor naturale, tehnologice şi biologice61. 

Un bun management al situaţiilor de urgenţă este rezultatul unor activităţi 
intersectoriale, interdisciplinare care cuprind managementul riscurilor, amenajarea 
teritoriului şi dezvoltarea urbană, protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă, 
protecţia infrastructurii critice, protecţia comunitară şi individuală, fiecărui nivel 
revenindu-i atribuţii specifice. 

La această activitate participă componentele Sistemului Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă, structuri ale administraţiei publice centrale şi 
locale şi ale operatorilor economici şi instituţiilor, componentele preventive ale 
serviciilor publice, voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. Atribuţiile ce revin 
factorilor implicaţi în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă fac obiectul 
procedurilor stabilite conform repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le 
asigură ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi 
organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de 
urgenţă. 

Ca integratori ai sistemului naţional/judeţean pentru situaţii de urgenţă, 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, respectiv inspectoratele judeţene 
şi al Municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă au obligaţia legală de a 
asigura, prin Inspecţia de prevenire şi inspecţiile teritoriale, în zonele de 
competenţă, coordonarea unitară, îndrumarea şi controlul activităţilor de prevenire, 
atât pe timpul stării de normalitate, cât şi în situaţii de urgenţă. 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă coordonează structurile 
participante la managementul situaţiilor de urgenţă, activitate care include şi 
managementul riscurilor, definit ca totalitatea operaţiunilor prin care se urmăreşte 
limitarea pierderilor şi asigurarea continuităţii vieţii naţionale. 

În acest context trebuie să acţioneze pentru: 
a) abordarea europeană integrată pentru anticiparea situaţiilor de 

urgenţă; 
b) participarea la dezvoltarea sistemelor europene de avertizare timpurie 

privind dezastrele provocate de condiţiile meteorologice şi de monitorizare a 
mediului şi condiţiilor de siguranţă a cetăţenilor; 

c) realizarea unui sistem de informare şi înştiinţare clar pentru cetăţeni 
privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

d) stabilirea limitelor cooperării civili-militari în cadrul operaţiunilor de 
asistenţă umanitară, potrivit concepţiei europene privind rolul complementar al 
mijloacelor militare de intervenţie pentru limitarea costurilor generate de 
intervenţiile de urgenţă; 

e) coordonarea elaborării, de către componentele Sistemului Naţional a 
reglementărilor preventive specifice funcţiilor de sprijin date în competenţă; 

f) dezvoltarea participării la programele internaţionale şi implementarea 
rapidă a concluziilor şi reglementărilor astfel adoptate; 

g) construirea şi răspândirea unei culturi a prevenirii la nivel naţional şi 
local; 

h) promovarea de proiecte durabile şi iniţiative care să încorporeze 
prevenirea efectivă precum şi măsuri de reducerea efectelor şi educaţiei în ariile de 
dezastru. 
                                                 
61 Hotărârea nr. 762 din 16 iulie 2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor 
de urgenţă, Monitorul Oficial al României, nr. 566 din 28 iulie 2008. 
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6. Resurse 

Costurile prevenirii sunt actuale, iar beneficiile viitoare. Având în vedere 
faptul că prevenirea este o activitate permanentă, logistica trebuie să asigure 
derularea tuturor etapelor apărării împotriva dezastrelor, astfel: 

1) asigurarea finanţării programelor pentru diminuarea/eliminarea riscurilor 
asupra vieţii şi sănătăţii populaţiei, mediului înconjurător, valorilor materiale şi 
culturale; 

2) asigurarea finanţării şi derulării programelor de îmbunătăţire a dotării 
pentru gestionarea dezastrelor; 

3) asigurarea resurselor necesare funcţionării structurilor cu activitate în 
domeniul prevenirii şi gestionării dezastrelor; 

4) finanţarea programelor pentru pregătirea autorităţilor şi populaţiei; 
5) constituirea prin bugete, procentual faţă de prevederile acestora, de 

fonduri pentru intervenţie la dispoziţia autorităţilor cu atribuţii în managementul 
dezastrelor; 

6) constituirea şi împrospătarea stocurilor de materiale necesare în situaţii 
de dezastre. 

În gestionarea situaţiilor de urgenţă sunt constituite organisme şi structuri 
după cum urmează: 

a) Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă; 
b) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; 
c) Comitetele ministeriale pentru situaţii de urgenţă; 
d) Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al Municipiului 

Bucureşti; 
e) Comitete judeţene pentru situaţii de urgenţă; 
f) Comitete locale pentru situaţii de urgenţă; 
g) Centre operative cu activitate permanentă; 
h) Centre operative cu activitate temporară; 
i) Celule de urgenţă; 
j) Servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă; 
k) Servicii private pentru situaţii de urgenţă; 
l) Servicii private de urgenţă constituite ca societăţi comerciale. 
Finanţarea acţiunilor preventive, de intervenţie şi reabilitare se face, potrivit 

legii, prin bugetul de stat, bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, precum şi ale instituţiilor şi operatorilor economici, din alte surse interne 
şi internaţionale. 

Finanţarea măsurilor şi acţiunilor de protecţie şi supravieţuire a populaţiei, 
pe timpul şi după producerea situaţiilor de urgenţă, se face astfel: 

1. prin bugetele locale, dacă situaţia de urgenţă s-a produs la nivelul unităţii 
administrativ-teritoriale respective; 

2. prin bugetul de stat, dacă situaţia de urgenţă s-a produs la nivel naţional 
sau la nivelul mai multor judeţe; 

3. operatorii economici şi instituţiile publice au obligaţia prevederii în 
bugetele proprii a fondurilor necesare protecţiei şi supravieţuirii salariaţilor pentru 
asigurarea continuităţii activităţii pe timpul situaţiilor de urgenţă. 

Resursele materiale sunt asigurate potrivit normelor de dotare emise de 
către ministere pe domenii de activitate, autorităţile centrale şi locale ale 
administraţiei publice, cu avizul inspectoratului general şi al inspectoratelor pentru 
situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti. 

Este necesară realizarea unor baze de date şi a unor programe informatice 
care să fundamenteze alegerea priorităţilor în activitatea preventivă. 
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OPINII PRIVIND PROCEDURI ACŢIONALE FOLOSITE DE 
STRUCTURILE JANDARMERIEI MONTANE ÎMPREUNĂ CU 

FORMAŢIUNI SPECIALIZATE PENTRU SALVAREA 
PERSOANELOR ACCIDENTATE ÎN CREVASE 

 
Drd. Cristian PROFIRESCU, Academia de Poliţie „Al. I.Cuza”; 

Drd. Daniel STANCIU, Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” 
 
 
Reprezentând peste o treime din teritoriul ţării, munţii Carpaţi, alături de 

celelalte masive muntoase, se evidenţiază în peisajul României ca puternice 
fortăreţe naturale, de o frumuseţe aparte. Rezervaţiile naturale, fondul silvic şi 
cinegetic, flora specifică, staţiunile turistice şi balneare, obiectivele turistice 
devenite celebre în ţară şi în străinătate, atrag din ce în ce mai mulţi turişti români 
şi străini pentru practicarea drumeţiilor montane, a sporturilor specifice de iarnă, 
vizitarea obiectivelor turistice sau participarea la competiţii sportive.  

Pe timp de iarnă, pe lângă pericolul accidentării şi surprinderii acestora de 
avalanşe, turiştii amatori de drumeţii montane şi de ascensiuni, personalul din 
cadrul structurilor Jandarmeriei Montane, Asociaţiei Naţionale a Salvatorilor 
Montani, Romsilva, Inspectoratului Local pentru Situaţii de Urgenţe Civile sunt 
expuşi şi pericolului accidentării ca urmare a alunecării pe gheaţă sau căderii de la 
înălţime, în crevase.  

Crevasele sunt crăpături în gheaţă sau în zăpada îngheţată, care se 
formează atunci când, în urma declanşării avalanşei, zăpada se deplasează peste 
terenul accidentat produs în urma alunecărilor de teren care au generat rupturi 
adânci în scoarţa terestră şi în sol, sau când, datorită creşterii temperaturii, zăpada 
se topeşte şi alunecă de pe versanţii înalţi ai muntelui la vale, iar la scăderea 
temperaturii, aceasta se opreşte pe crestele abrupte ale altor versanţi mai mici de 
înălţime, peste grotele care se formează în urma alunecărilor de teren ori când 
zăpada (sau gheaţa) acoperă terenul accidentat care a dus la formarea grotelor.  

Din punct de vedere al formării şi dispunerii acestora, crevasele pot fi la 
vedere sau ascunse, având dimensiuni variabile, unele dintre acestea ascunzând 
în interior stânci de diferite dimensiuni, ascuţite şi deosebit de periculoase. 
Crevasele care se formează la suprafaţă sunt vizibile, au crăpături mari în scoarţa 
gheţii şi se pot evita pe timpul deplasării.  

Cele mai periculoase sunt crevasele ascunse, care au la suprafaţă un 
strat subţire de gheaţă, acestea fiind greu de observat, iar în momentul în care 
persoana care se deplasează pe munte, cade şi alunecă pe zăpadă spre aceasta, 
nu o observă sau calcă pe marginea ei, gheaţa se rupe, crevasa se lărgeşte 
instantaneu, iar persoana cade de la înălţime în interiorul crevasei.   

Pe pantele abrupte ale muntelui sau cu înclinaţii de până la 45 grade, orice 
persoană care nu cunoaşte modul de deplasare, care nu are echipament adecvat, 
ori datorită gheţii sau zăpezii îngheţate dispuse pe traseu, a timpului nefavorabil 
(ceaţă, viscol şi vizibilitate redusă), poate aluneca pe distanţe de până la 50 de 
metri, pe această distanţă, sau la capătul acesteia, existând pericolul căderii şi 
accidentării în crevase. Forţa de impact la căderea în crevasă a unei persoane este 
mai mare decât o cădere de la înălţimea de 10 metri.  
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Ca urmare a căderii de la înălţime în crevasă, victima poate suferi diferite 
tipuri de leziuni, luxaţii, fracturi iar, în unele situaţii, ca urmare a traumatismelor sau 
leziunilor grave produse, poate deceda instantaneu sau în timp scurt.  

De regulă, pe munte, unde terenul este accidentat, existând rupturi ale 
scoarţei terestre, de diferite adâncimi, acolo unde se formează o crevasă, în 
imediata apropiere a acesteia, se pot forma şi altele. 

Pentru prevenirea accidentării în crevase, persoanele care urmează a se 
deplasa pe munte, pe timp de iarnă, vor respecta următoarele reguli de siguranţă: 

– se vor documenta înainte de deplasarea pe orice traseu montan, dacă 
acesta este deschis sau închis şi nu se vor deplasa pe traseele închise; 

– înainte de deplasarea pe traseele montane deschise, turiştii români sau 
străini se vor dota cu echipament specific de iarnă şi materiale specifice, astfel: 
combinezon (scurtă şi pantalon de iarnă), bocanci pentru deplasarea pe munte, 
căciulă (fes), ochelari de protecţie, fular, mănuşi, rucsac care să conţină hrană ce 
asigură necesarul de calorii, articole de echipament de schimb, 1-2 cordeline de 
alpinism, trusă sanitară completă, termos cu ceai cald/cafea, binoclu, sac de 
dormit, cort, ustensile de aprins focul, hartă cu traseele de deplasare, obiectivele 
montane, dispunerea secţiilor şi posturilor de jandarmi montane, a sediilor sau 
refugiilor personalului din Asociaţia Zonală a Salvatorilor Montani, numerele de 
telefon ale acestor structuri, mijloace de comunicaţii, busolă, dispozitive electronice 
G.P.S. sau alte materiale specifice. 

Este cunoscut faptul că jandarmii montani şi personalul Salvamont pentru 
acţiuni de salvare a persoanelor aflate în dificultate pe munte sunt echipaţi cu ţinuta 
şi echipamentul specific de misiune, rucsac cu materialele anterior menţionate şi 
trusă de prim ajutor, precum şi cu următoarele materiale şi mijloace de deplasare 
care, în funcţie de specificul acţiunii, pot fi: akia, schiuri, clăpari, bocanci de tură, 
cordeline, pioleţi, pitoane, ciocan pentru fixat pitoanele, dispozitive de: escaladă, 
coborâre şi siguranţă; colţari, căşti de protecţie, lopeţi pliabile, lanterne, aparatură 
de căutare prin G.P.S a persoanelor surprinse de avalanşe, sonde telescopice de 
căutare sub zăpadă a persoanelor surprinse de avalanşe, motor-bike-uri sau alte 
materiale specifice.  

Având în vedere faptul că în ultimii ani s-au produs accidente cu urmări 
tragice pe munte inclusiv în rândul alpiniştilor profesionişti, înainte de desfăşurarea 
concursurilor de alpinism sau de schi, asociaţia sportivă care organizează 
competiţia sportivă în domeniu va înstiinţa instituţiile locale abilitate ale statului 
precizând toate datele referitoare la organizarea şi desfăşurarea competiţiei 
sportive pentru primirea avizului, iar în acest sens va informa în scris, cu cel puţin 
48 de ore formaţiunea Salvamont, subunitatea de jandarmi montană din zonă şi 
celelalte instituţii abilitate ale statului cu atribuţii în domeniul montan, se va 
documenta cu privire la prognoza meteorologică, gradul de risc al masivului muntos 
de escaladat, traseele deschise (sau închise) ale acestuia, locurile sau zonele unde 
există pericolul acumulării de zăpadă şi declanşării avalanşelor sau unde pot să 
apară alte pericole (ex. căderi de stânci), locurile unde sunt dispuse refugiile 
Jandarmeriei şi cele Salvamont. 

De asemenea, este indicat ca alpiniştii şi schiorii să execute exerciţii de 
pregătire suplimentară în zone şi pe pante asemănătoare traseelor din concurs, iar 
înainte de începerea competiţiei vor înştiinţa instituţiile abilitate: Jandarmeria 
montană şi personalul din cadrul Asociaţiei Zonale a Salvatorilor Montani, pentru 
asigurarea protecţiei zonei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

Traseele, cărările cu teren accidentat, precum şi celelalte locuri din zona 
montană unde s-au format crevase, unde există posibilitatea producerii avalanşelor 
sau prezintă un grad ridicat de pericol, precum căderile de stânci, se impun a fi 
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cunoscute şi monitorizate permanent de către alpinişti, jandarmii montani şi 
personalul  Salvamont, pentru a fi înştiinţati operativ turiştii, în vederea prevenirii 
accidentelor de orice natură. 

Dacă pe timpul deplasării pe traseul montan, turiştii sunt surprinşi de timp 
nefavorabil precum viscol puternic, ninsori abundente, ceaţă densă ori terenul de 
pe traseu favorizează producerea de accidente, aceştia se vor deplasa către cea 
mai apropiată cabană sau loc de refugiu, folosind cordelina de alpinism, pentru 
realizarea siguranţei deplasării tuturor membrilor grupului. Pe timpul deplasării, 
cordelina va fi întinsă normal, fără a se afla în tensiune. 

De regulă, podurile de gheaţă se ocolesc, dacă grosimea gheţii nu prezintă 
siguranţă pentru traversarea acestora. În situaţii cu totul deosebite, când nu există 
un alt itinerar de deplasare, podul de gheaţă se observă cu atenţie pentru a nu 
avea fisuri sau crăpături, se verifică cu atenţie cu pioletul de un membru al grupului 
grosimea gheţii şi, dacă gheaţa rezistă, acesta se traversează asigurat cu ajutorul 
corzii de alpinism de către ceilalţi membri. 

La traversările peste podul de gheaţă, coarda de alpinism va fi întinsă 
obligatoriu astfel încât toţi membrii grupului să fie asiguraţi cu ajutorul acesteia şi se 
va călca uşor pe gheaţă, pe cât posibil pe margine, cât mai aproape de versant.  

Pentru acţiunile de salvare a persoanelor accidentate în crevase pe 
timp de iarnă, desfăşurate de jandarmii montani în cooperare cu personalul 
din instituţiile specializate, în opinia noastră, pot fi aplicate următoarele 
proceduri acţionale: 

a) Proceduri aplicate de membrii grupului de turişti până la sosirea 
jandarmilor montani şi a personalului specializat din cadrul AZSM sau SMURD. 

– dacă un membru al echipei de turişti/alpinişti cade şi alunecă pe zăpada 
îngheţată a unei pante, cel care observă primul căderea îi înştiinţează pe ceilalţi 
membri, inclusiv pe cel care se află în vârf, strigând: „CĂDERE", se culcă rapid pe 
zăpadă cu faţa în jos, înfige adânc pioletul şi colţarii în zăpada îngheţată pentru a 
opri partenerul din alunecare (cădere), până când acesta se opreşte, se ridică prin 
măsuri de siguranţă, evaluează situaţia, acordă măsurile de prim ajutor persoanei 
în cauză dacă aceasta a suferit escoriaţii, echimoze sau fracturi, folosind trusa 
medicală, informează personalul din cadrul Jandarmeriei montane, personalul 
Salvamont şi continuă foarte atenţi deplasarea spre prima cabană sau refugiu. 

– dacă persoana care alunecă pe zăpadă nu poate fi oprită, alunecând 
spre marginea unei crevase / grote, cel care declanşează acţiunea de salvare se 
deplasează spre acel loc imediat, fiind asigurat cu ajutorul cordelinei (frânghiei) de 
ceilalţi parteneri şi va întinde braţul, având înfăşurat pe acesta o cordelină de 
alpinism sau un articol de îmbrăcăminte (fular, pulóver) către persoana aflată în 
pericol pe marginea crevasei, pentru ca aceasta să se poată prinde. 

Se va evita pe cât posibil întinderea mâinii libere, deoarece greutatea 
corpului celui care cade în crevasă este mare, nu poate fi menţinut mult timp, 
existând pericolul ca şi cel care încearcă acţiunea de salvare, să cadă în crevasă 
odată cu acesta. 

Folosind mijloacele de comunicaţii, unul dintre partenerii de grup va anunţa 
personalul din cadrul secţiei/postului de jandarmi montan, personalul AZSM, 
comunicând ce s-a întâmplat, locul producerii accidentului, caracteristicile acestuia, 
numărul persoanelor aflate în grup, starea victimei(lor), dacă victima este uşor 
accidentată, grav sau netransportabilă, în ce constă accidentarea, cum sunt 
echipaţi, dacă au trusă de prim ajutor şi hrană, starea vremii, a traseului, dacă s-a 
coborât în crevasă pentru a se acorda ajutor persoanei accidentate şi în ce a 
constat acesta sau dacă persoana a decedat, precum şi alte date şi informaţii utile. 
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– în situaţia în care un turist/alpinist a căzut în cravasă şi, ca urmare a 
adâncimii mari a acesteia, a pereţilor abrupţi sau a leziunilor produse în cădere, nu 
poate ieşi la suprafaţă, acesta va trece în jurul corpului cordelina de alpinism care 
va fi coborâtă în crevasă de echipa de salvare aflată la suprafaţă, executând două 
noduri la cordelină, va da semnalul pentru a fi ridicat şi va încerca să rămână tot 
timpul atent la semnalele echipei de salvare, pentru prevenirea intrării în 
hipotermie. 

Şocul termic poate fi recunoscut la persoana accidentată, prin apariţia la 
început a unei senzaţii de arsură, apoi treptat, prin apariţia unei dureri din ce în ce 
mai accentuate în tot corpul, ulterior instalându-se „tremuratul” – reacţie a corpului 
uman în încercarea de compensare a pierderii căldurii. De regulă, fracturile pot 
provoca la scurt timp şocul hipotermic. 

– în cazul în care unul sau doi turişti/alpinişti au căzut într-o crevasă 
adâncă, chiar dacă unul sau ambii au suferit leziuni, cel care are cele mai uşoare 
leziuni acordă primele măsuri de ajutor celui accidentat mai grav, îl va întreba pe 
acesta dacă se poate mişca şi ridica iar dacă acesta confirmă, il va ajuta să se 
ridice în picioare, ambii evitând a se aşeza pe zăpadă (gheaţă).  

Dacă unul dintre aceştia are traumatisme grave şi nu se poate ridica, 
partenerul său va încerca să introducă cu foarte mare atenţie pe sub corpul 
acestuia o pătură (un sac de dormit, fular sau alt obiect de îmbrăcăminte), pentru 
ca acesta să nu stea cu corpul pe zăpadă (gheaţă), va discuta cu el şi-l va menţine 
treaz, administrându-i calmante şi ceai cald (sau cafea) din termos. 

Cel care are cele mai puţine leziuni va evalua situaţia, va acorda primul 
ajutor medical partenerului cu leziuni mai grave şi va menţine permanent legătura 
cu partenerii aflaţi la suprafaţă şi echipa de salvare. 

Dacă leziunile celor doi nu sunt grave, după acordarea ajutorului medical 
reciproc, folosind cordelinele, pitoanele, pioletele, carabinele, dispozitivele de 
siguranţă, colţarii şi celelalte materiale de alpinism din dotare, cei doi vor începe 
ascensiunea spre suprafaţă cu măsuri de siguranţă.  

Pe timpul desfăşurării acţiunilor de salvare a persoanelor accidentate în 
crevase, pot să apară şi unele riscuri sau disfuncţii, astfel: 

–  starea vremii se poate schimba, se poate lăsa întunericul, iar acţiunea 
de salvare devine dificilă şi deosebit de periculoasă, putându-se amâna pentru a 
doua zi, existând pericolul ca persoana care a suferit leziuni grave să nu mai poată 
fi salvată; 

–  mijloacele de comunicaţii ale turistului/alpinistului accidentat sau ale 
membrilor echipei de salvare nu mai funcţionează, ca urmare a măririi timpului 
acţiunii de salvare, a descărcării acumulatorilor, a defectării acestora în cădere sau 
ca urmare a faptului că acţiunea se desfăşoară într-o zonă fără acoperire radio-
telefonică, ceea ce îngreunează acţiunea de salvare;  

–  vocile celor de la suprafaţă nu pot fi auzite de cei aflaţi în dificultate sau 
comunicarea este imposibil de realizat din cauza leziunilor foarte grave produse 
asupra victimelor şi a adâncimii mari a crevasei; 

–  la altitudini de peste 2000 de metri, oxigenul din ce în ce mai rarefiat, 
împreună cu zăpada în cantităţi mari de pe traseul de deplasare, provoacă stare de 
oboseală în deplasarea pedestră a membrilor echipelor spre locul unde urmează a 
se desfăşura acţiunea de salvare; 

–  locul în care s-a accidentat persoana precum şi zona adiacentă acesteia 
nu permite aterizarea elicopterului echipajului SMURD, pentru transportarea 
victimei la cea mai apropiată unitate medicală din zonă, aceasta necesitând a fi 
transportată pe distanţe mari, pe akie sau pe mijloace improvizate. 
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b) Proceduri de acţiune ale jandarmilor montani, în cooperare cu formaţiuni 
specializate. 

Deplasarea jandarmilor din cadrul echipelor specializate din secţia sau 
postul de jandarmi montani, în cooperare cu personalul din cadrul formaţiunilor 
AZSM, iar în unele acţiuni de salvare, în cooperare cu personal medical îmbarcat 
pe elicopter aparţinând SMURD, pe timp de iarnă se desfăşoară rapid, folosindu-se 
snow-mobile (motor-bik-uri) pentru deplasare pe zăpadă, telecabina, telescaunul 
sau elicopterul (echipajele SMURD), până în locurile unde acestea funcţionează. În 
continuare, echipele de jandarmi se deplasează pe jos sau pe schiuri, până la locul 
producerii accidentului, folosind pioleţi, colţari, corzi de alpinism, pitoane, carabine, 
dispozitive de coborâre/urcare şi de siguranţă, akie, rucsac cu materiale specifice 
alpine, trusă de prim ajutor, lanterne etc. 

–  la apropierea de locul unde persoana a căzut în crevasă, se ia legătura 
cu victima sau cu partenerii acesteia de la suprafaţă, se analizează terenul, se 
evită deplasarea printre crevase şi se constituie echipe de salvare şi echipe de 
siguranţă a zonei, trecând la acţiunea de salvare;  

–  în funcţie de situaţie, doi sau mai mulţi membri ai echipei de salvare 
coboară în crevasă cu ajutorul corzilor de alpinism, asiguraţi de la suprafaţă de 
membrii echipei de siguranţă, iar la ajungerea la persoana accidentată, o vor 
întreba dacă se poate mişca (pentru a depista eventuale traumatisme la coloana 
vertebrală sau în alte locuri) se palpează cu deosebită atenţie victima pe coloana 
vertebrală şi se acordă acesteia primul ajutor, asigurând-o cu cordelina pentru a fi 
ridicată la suprafaţă.  

–  dacă victima este lovită şi accidentată la coloana vertebrală, la cap, 
bazin sau în alte părţi vitale ale corpului, se ridică foarte atent de către toţi membrii 
echipei în acelaşi timp, se aşază şi se imobilizează persoana în akie şi se începe 
acţiunea de ridicare la suprafaţă a acesteia, ulterior a celeilalte persoane cu leziuni 
mai uşoare (dacă există) şi apoi a membrilor echipei de salvare, cu măsuri stricte 
de siguranţă, asigurându-se transportul spre cea mai apropiată formaţiune 
medicală.  

–  în situaţia în care se constată că victima este în stare foarte gravă şi 
trebuie să i se acorde asistenţă medicală de specialitate în timp scurt, când 
distanţa de la locul de salvare până la formaţiunea medicală din zonă este foarte 
mare, iar terenul este dificil, se solicită deplasarea la faţa locului (sau într-un loc 
apropiat unde să poată ateriza) a unui elicopter cu personal medical aparţinând 
SMURD. Echipa de salvare deplasează cu atenţie victima la locul de aterizare a 
elicopterului, asigură îmbarcarea şi transportul acesteia la cea mai apropiată 
formaţiune medicală specializată. 

Totodată, se va lua legătura şi cu membrii de familie ai persoanei salvate 
şi, în cooperare cu alte structuri, se va proceda la consilierea acestora pe toată 
durata acţiunii de salvare a persoanei accidentate. 

Deoarece, în prezent, personalul profesionalizat din cadrul Centrului de 
Perfecţionere a Pregătirii Jandarmilor Montani Sinaia, care are atribuţii de pregătire 
a tuturor jandarmilor montani, executând şi acţiunile de intervenţie cu cel mai ridicat 
nivel de dificultate pentru salvarea persoanelor aflate în dificultate pe munte, 
opinăm pentru dotarea acestei structuri cu un elicopter, întrucât Jandarmeria 
montană nu are în dotare acest mijloc de deplasare rapidă; 

– în situaţia în care pereţii crevasei sunt acoperiţi de gheaţă groasă, pentru 
ieşirea cu victima la suprafaţă, jandarmii montani vor folosi şuruburile pentru 
gheaţă, care vor fi înşurubate în pereţii de gheaţă ai crevasei şi se vor folosi pentru 
escaladă de cordeline, pitoane, carabine şi piolete. 
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În concluzie, acţiunile executate de jandarmii montani în cooperare cu 
personalul din celelalte formaţiuni cu atribuţii de salvare a persoanelor care s-au 
accidentat în crevase pe timp de iarnă, sunt deosebit de complexe prin 
particularităţile menţionate, eficienţa acestora necesitând:  

 o pregătire continuă specifică în poligoane alpine; 
 pregătire în condiţii complexe de timp şi anotimp, în situaţii cât mai 
apropiate de realitate;  
 aptitudini, forţă, rezistenţă şi echilibru psihic în acţiunile de escaladă, 
căţărare, salvare şi pe timpul transportului; 
 cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de comunicare şi consiliere a 
persoanei accidentate, pe toată durata acţiunii de salvare; 
 reducerea timpului de intervenţie; 
 umanism şi spirit de echipă; 
 cunoştinţe şi deprinderi de specialitate pentru acordarea primului ajutor;  
 consilierea membrilor familiei persoanei accidentate; 
 cooperare între structuri. 

În cei şase ani de existenţă a structurilor Jandarmeriei montane, acţiunile 
desfăşurate pentru salvarea persoanelor aflate în dificultate în zona montană au 
dovedit şi vor continua să dovedească un înalt grad de profesionalism din partea 
celor aflaţi permanent în slujba cetăţeanului, pentru salvarea celui mai preţios bun 
al omului – VIAŢA. 
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COMPORTAMENTUL PUBLIC ÎNTRE NORMALITATE 
ŞI MANIPULARE 

Colonel drd. Florinel BUDIŞAN  
 

INTRODUCERE 

 
În lumea de o complexitate fără precedent, la acest început de mileniu trei, 

ordinea publică şi siguranţa naţională sunt noţiuni care necesită a fi abordate din 
multiple perspective, pentru o înţelegere corectă şi în consonanţă cu necesităţile 
practice actuale. În acest context, societăţile începutului de secol XXI se confruntă 
cu o dinamică a fenomenelor, de mare viteză şi de natură să influenţeze uneori 
decisiv mersul evenimentelor, lumea materială şi cea spirituală, a ideilor. 
Continuând pe această linie, se evidenţiază faptul că, în centrul evenimentelor, 
fenomenelor, întâmplărilor, dinamicii sistemului se află cel mai adesea oamenii, 
indivizii izolaţi sau mai ales constituiţi în grupuri mai mari sau mai mici. Asupra lor 
se îndreaptă de cele mai multe ori consecinţele şi rezultatele dinamicii elementelor 
constitutive ale sistemului social. 

Existenţa modernă a naţiunilor şi statelor, a ansamblului planetei noastre, 
presupune un permanent avans al cunoaşterii, capacitatea de a analiza şi 
prognoza spiritul de adaptare şi acţiunea anticipativă. În acest context, realizarea 
securităţii în multiplele ei ipostaze reprezintă o condiţie obligatorie a supravieţuirii şi 
dezvoltării sistemelor social-politice62. 

În altă ordine de idei,  România nu face excepţie, ca membră recentă a UE, 
de la condiţia de ţară cu fenomene şi atitudini în continuă mişcare, în căutarea unei 
stări de echilibru care să confere cetăţenilor săi confort şi siguranţă. Aderarea la 
structurile euroatlantice, faptul că ţara noastră face parte la momentul actual atât 
din NATO cât şi din UE, constitue puncte importante de rezistenţă şi echilibru, însă 
ecuaţia siguranţei publice, certitudinea unei societăţi paşnice şi prospere sunt 
exerciţii ce încă pot fi rezolvate, cu rezultate mai bune. 

Mediul actual de securitate este marcat de modificări profunde în 
principalele domenii ale existenţei sociale. Războiul rece s-a sfârşit în anii 1990-1991, 
URSS şi Iugoslavia s-au dezmembrat, NATO şi UE s-au extins spre est în direcţia 
bazinului Mării Negre, Caucazului şi Orientului Apropiat (de fapt, între Marea 
Baltică şi Marea Neagră), UE accede spre statutul de actor mondial, la rivalitate cu 
SUA. În acelaşi timp, Federaţia Rusă şi-a redus influenţa politico-militară la un 
moment dat, dar aspiră la o poziţie internaţională deosebită. R. P. Chineză şi India 
nutresc la rândul lor ambiţii de superputeri politico-economice; SUA rămân singura 
„superputere” (economică, tehnologică, politică şi militară)63. 

Evoluţia fenomenului militar, la scară planetară, este alt subiect care 
captează interesele specialiştilor în domeniu şi nu numai, cu repercusiuni de 
substanţă asupra societăţilor actuale. 
                                                 
62 Dr.Teodor Frunzeli, Dr.Alexandru Sarcinschi, Vulnerabilităţi, ameninţări şi riscuri în sistemul 
global, Lumea 2007, Enciclopedie Politică şi Militară (Studii strategice şi de securitate) Editura 
Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti 2007, p. 38. 
63 Idem. 
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Conflictele deschise, din multe zone ale globului, fenomenul terorismului 
internaţional, sunt de natură să-şi pună amprenta negativ asupra naţiunilor, 
societăţilor, colectivităţilor mai mari sau mai mici. Astfel, instabilitatea zonală, 
disputele interetnice, religioase indiferent de zonă, se materializează printre altele 
prin efecte negative de genul inoculării sentimentului de insecuritate şi 
vulnerabilitate a populaţiei în faţa pericolelor generate de confruntările violente. 

În această idee, tot mai mulţi specialişti în studiul fenomenelor sociale se 
întreabă dacă membrii societăţilor, indivizii şi grupurile au devenit mai violenţi, mai 
intoleranţi la acest început de secol şi de mileniu, paradoxal în ciuda progreselor 
deosebite, ale ştiinţei şi tehnicii actuale. Răspunsurile sunt greu de tranşat de o 
parte sau alta, dar cu certitudine avem de-a face, în prezent, cu aspecte de 
confruntare, fie ea armată, între ţări şi popoare, coaliţii etc. de genul războiului civil, 
de genul violenţelor fizice şi verbale îndreptate în primul rând asupra structurilor 
statale, asupra componentelor menite să asigure ordinea şi liniştea în societate. 

Comportamentul public reprezintă o noţiune care suscită multe îndoieli şi 
întrebări în etapa actuală, când teorii de sorgite filozofică, psihlogică sau 
sociologică circulă de la un capăt la altul al planetei prin intermediul  mijloacelor 
moderne de comunicare.   

1. Ordinea şi siguranţa publică la începutulul secolului XXI 

Ordinea şi siguranţa publică sunt noţiuni des uzitate în ziua de azi şi nu 
numai de către specialiştii în domeniu, ci şi de oamenii obişnuiţi care se confruntă 
în activitatea şi viaţa cotidiană cu probleme care au cel puţin tangenţă cu termenii 
de mai sus. 

Secolul XXI se află la început de drum şi oamenii îşi pun speranţe de mai 
bine în această nouă eră, considerată pe bună dreptate cea a dezvoltării fără 
precedent a ştiinţei şi tehnicii, a informaticii şi a computerelor, iar nevoia de ordine 
este mai acută ca oricând, în toate domeniile de activitate. Populaţia planetei este 
în creştere vertiginoasă, astfel încât se preconizează ca în jurul anilor 2050 să 
ajungă la cifra de aproximativ zece miliarde de locuitori. În această idee, nevoia de 
ordine în general şi securitate şi siguranţă publică în special va fi tot mai necesară. 
În ciuda faptului că există, de asemenea, o tendinţă de manifestare liberă, a 
omului, de exprimare potrivit capacităţilor sale, este unanim acceptat că acest lucru 
se poate face în condiţii bune numai într-un cadru general sau particular organizat 
în anumite limite. 

Specialiştii, şi nu numai, sunt unanim de acord că nu poate exista libertate 
de exprimare absolută nicăieri în lume fără a deteriora, la modul cel mai serios, 
relaţiile internaţionale, funcţionarea în ansamblu a societăţii. 

Conceptul de ordine se află în strânsă legătură cu cel de libertate. Într-o 
societate evoluată, libertatea nu este absolută, pentru că ea nu oferă oamenilor 
posibilitatea nelimitată de satisfacere a oricăror năzuinţe şi dorinţe arbitrare.  

Depăşirea limitelor exercitării propriilor drepturi şi libertăţi atrage după sine 
încălcarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi şi, implicit, apariţia unor conflicte 
interumane care pot afecta grav relaţiile sociale stabilite64. 

Abordarea problematicii referitoare la comportamentul public normal, 
deviant, manipulat, influenţat presupune conexiuni, obligatorii, cu noţiunile 
referitoare la ordinea publică, siguranţa publică, adunările publice, toate acestea 
structurate în timp şi spaţiu. 
                                                 
64 Dr. Costică Silion, Dr. Ţuţu Pişleag, Sorin Căpăţână – Adunările Publice, potenţial de 
conflictualitate, Bucureşti, 2007, pag. 10. 
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Ordinea publică este o noţiune des utilizată în comentariile de specialitate 
şi nu numai, în strânsă legătură cu comportamentul public, al grupurilor sau 
indivizilor izolaţi. 

Dicţionarul enciclopedic65, vol. V, ediţia 2004 defineşte ordinea publică în 
felul următor: „ordinea politică, economică şi socială dintr-un stat, care se asigură 
printr-un ansamblu de norme şi măsuri deosebite de la o organizare socială la alta 
şi se traduce prin funcţionarea normală a aparatului de stat, menţinerea liniştii 
cetăţenilor şi a respectării drepturilor acestora şi a avutului obştesc”. 

Într-o altă accepţiune, ordinea publică reprezintă starea de legalitate, de 
echilibru şi de pace socială prin care se asigură liniştea publică, siguranţa 
persoanei, a colectivităţilor şi a bunurilor, sănătatea morală şi publică a cărei 
menţinere, potrivit principiilor şi normelor statornicite prin Costituţie, se realizează 
prin măsuri de constrângere specifice poliţiei66. 

Într-un sens mai larg, ordinea publică reprezintă ordinea politică, 
economică şi socială dintr-un stat, care se asigură printr-un ansamblu de norme şi 
măsuri deosebite de la o orientare la alta şi se traduce, în fapt, prin funcţionarea 
normală a aparatului de stat, menţinerea liniştii cetăţenilor şi respectarea drepturilor 
acestora şi a avutului obştesc67. 

Ordinea publică românească, parte componentă a securităţii naţionale şi a 
ordinii publice europene, este o stare de fapt din domeniul social, proiecţie a ordinii 
de drept, în organizarea şi desfăşurarea activităţii publice de stat şi reflectă modul 
de respectare a normelor de conduită cuprinse în legislaţie, a regulilor, precum şi a 
proprietăţii publice şi private68. 

Majoritatea definiţiilor ordinii publice păstrează aceleaşi coordonate şi se 
referă la regulile ce trebuie respectate de membrii societăţii pentru funcţionarea 
normală a structurilor statale, a relaţiilor interumane, pentru protejarea fizică şi 
psihică a indivizilor şi grupurilor, a patrimoniului public şi a celui privat. 

Regulile impuse de ordinea publică comportamentului se respectă în 
majoritate de către membrii societăţii, din convingere, pe fondul unei educaţii şi 
instrucţii adecvate. Astfel, majoritatea cetăţenilor au ca deziderate aspecte ce 
concordă cu ordinea de drept, cu regulile de ordine publică şi sunt conştienţi de 
faptul că numai în acest mod se asigură buna funcţionare a societăţii. 

Legat de comportamentul public, acesta se referă la atitudinea cotidiană 
sau în diverse împrejurări sau situaţii a indivizilor şi grupurilor, raportată la regulile 
prestabilite în societate pe linia ordinii şi siguranţei publice. În mod firesc, noţiunea 
de ordine publică vizează o situaţie determinată, într-un fel sau altul, de 
comportamentul public. 

Mediul de securitate al secolului XXI este caracterizat de transformări 
substanţiale, care necesită adaptarea criteriilor clasice de analiză a securităţii 
internaţionale. Noile provocări la adresa securităţii, generate de suprapunerea unor 
fenomene precum globalizarea şi fragmentarea, se adaugă unor forme clasice de 
riscuri şi vulnerabilităţi regionale. Se menţin focare de tensiune, tradiţionale, dar 
modul lor de dezvoltare este influenţat în mod intrinsec de apariţia unor riscuri 
neconvenţionale şi transfrontaliere, precum terorismul, crima organizată şi 
proliferarea armelor de distrugere în masă69. 
                                                 
65 Dicţionar Enciclopedic, vol. V, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2004. 
66 Anghel Andreescu, Traian Andreescu, Corina Zaharia – Aspecte privind Adunările Publice în 
România, Editura Transilvana Expres, 1998, pag. 46. 
67 Ibidem. 
68 Ibidem. 
69 Dr. Teodor Frunzeti, Dr. Vladimir Zodian, coordonatori – Lumea 2007, Enciclopedie Politică şi 
Militară (Studii strategice şi de securitate), Editura Centrului Tehnic Editoarial al Armatei 2007, 
pag. 29. 
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Ordinea publică prezintă riscuri specifice la început de eră nouă, chiar 
dacă, paradoxal, dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii fără precedent ne-ar duce cu gândul 
la faptul că şi comportamentul uman ar fi trebuit să facă progrese notabile. 

În concluzie, la început de secol şi de mileniu, ordinea publică este departe 
de a fi o ecuaţie rezolvată. Dimpotrivă, uneori, preocupările şi riscurile le depăşesc 
cu mult ca periculozitate şi negativitate pe cele din trecutul mai apropiat sau mai 
îndepărtat. 

2. Comportamentul public, factor fundamental 
în echilibrul raportului autoritate – libertate 

Relaţia comportament normal – comportament deviant sau manipulat este 
analizată şi studiată în detaliu de psihologie, dar interesează, în mod deosebit, ordinea 
şi siguranţa publică, în perspectiva asigurării echilibrului autoritate –libertate, de care 
depinde funcţionarea în bună măsură a mecanismului social. 

Echilibrul de zi cu zi al societăţii româneşti, în cazul nostru, păstrează 
mereu în ecuaţie noţiunile de autoritate, în general, şi cel de libertate. 

Este unanim acceptat de către majoritatea membrilor societăţii faptul că 
autoritatea statală, structurile autorităţii, exponenţi ai voinţei poporului într-o ţară 
democratică trebuie să găsească căi şi mijloace adecvate pentru ca viaţa 
oamenilor să se desfăşoare în linişte, într-un climat de siguranţă, în aşa fel încât 
să-şi poată manifesta plenar aptitudinile, pentru realizarea trebuinţelor, doleanţelor 
etc. Autorităţile sunt cele mandatate de cetăţeni să asigure buna funcţionare a 
societăţii prin mijloace specifice de natură economică, educativă, juridică, socială 
etc. Între atribuţiile de bază ale autorităţilor se numără şi cele legate de asigurarea 
climatului de ordine şi siguranţă publică, concomitent cu asigurarea libertăţii 
persoanelor ca drept constituţional de exprimare, în societate. 

Respectarea de către autorităţi, de către ceilalţi membri ai societăţii, a 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în contact cu indivizi, sunt principii 
cu valoare supremă în spaţiul comunitar.  

Tot la fel de adevarat este faptul că libertatea oamenilor, a grupurilor nu 
poate fi exprimată fără limite şi nesocotind actele normative ce reglementează viaţa 
de zi cu zi în societatea românească. 

Acest aspect este valabil în întreg spaţiul Uniunii Europene şi în multe alte 
locuri de pe glob. Aşadar libertate absolută, nu poate exista din motive lesne de 
înţeles. Îngrădirea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti se poate face numai în 
limitele prevăzute de lege. 

Comportamentul public intră direct în incidenţă cu relaţia autoritate –
libertate din societatea noastră. 

În acest sens, se evidenţiază faptul că autoritatea statală, cu structurile 
sale, inclusiv cele specializate în gestionarea ordinii publice, este exponent al 
democraţiei, rezultat al voinţei poporului, astfel încât comportamentul public trebuie 
să răspundă regulilor unanim acceptate de cetăţeni şi coordonatelor impuse de 
autorităţi. 

Libertatea reprezintă „starea unei persoane care se bucură de deplinătatea 
drepturilor politice şi civile în stat; lipsa de exploatare şi de asuprire70. 

Definind un alt concept apropiat şi anume cel de libertăţi democratice, vom 
evidenţia că se referă la „denumire dată unor drepturi fundamentale recunoscute 
prin Constituţie cetăţenilor, pentru a asigura dezvoltarea şi libera manifestare a 
personalităţii lor, libertatea cuvântului, a presei)”71.  
                                                 
70 Dicţionar Enciclopedic, Vol. IV, Editura Enciclopedică , Bucureşti 2001, pag. 102. 
71 Idem, pag. 103. 
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O altă înţelegere a cuvântului libertate se traduce prin „posibilitate de a 
acţiona după propria sa voinţă sau dorinţă”72. 

Drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor sunt garantate în statul 
democratic, potrivit Legii fundamentale, respectiv Constituţia României. 

În spaţiul Uniunii Europene, concomitent cu respectarea legislaţiei, 
asigurarea climatului de ordine şi siguranţa publică, se garantează drepturile şi 
libertăţile fundamentale a cetăţenilor, posibilitatea exprimării libere, în limitele 
conferite de actele normative în vigoare. 

Astfel spus, respectarea, protejarea şi apărarea drepturilor omului şi 
libertăţilor fundamentale este concepută pe tripticul respectarea drepturilor omului 
şi libertăţilor fundamentale – protejarea drepturilor şi libertăţilor altuia – asigurarea 
binelui comun73. 

Concluzionând, putem arăta faptul că raportul autoritate – libertate asigură, 
în societatea democratică, un echilibru neapărat necesar derulării activităţilor de 
toate tipurile şi dimensiunile, în limite normale. 

În această idee, comportamentul public, cel ce se manifestă pretutindeni în 
societate, trebuie să respecte regulile prestabilite pentru a-şi asigura propriul 
confort şi pentru a nu crea disconfort celorlalţi membri ai societăţii. 

Comportamentul public este definitoriu pentru păstrarea echilibrului între 
cele două noţiuni importante ce ţin de bunul mers al societăţii, respectiv autoritatea 
şi libertatea. 

Aşadar, comportamentul uman, ca mod de manifestare în societate, se află 
încadrat între rigorile şi cerinţele autorităţilor, izvorâte din principiile şi regulile 
democraţiei constituţionale şi segmentul de drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, 
necesare şi fireşti pentru exprimarea personalităţii fiecăruia. 

În ţara noastră, după Revoluţia din decembrie 1989, mutaţiile produse în 
societate au adus cu ele manifestări ale drepturilor şi libertăţilor, de cele mai multe 
ori normale şi de interes, în concordanţă cu regulile de convieţuire socială, însă au 
existat în perioada postdecembristă şi o serie de manifestări anarhice, care au 
evidenţiat un comportament public deplasat din partea unor indivizi sau grupuri, 
care cel mai adesea au invocat în justificarea exprimării lor deviante, concepte 
precum democraţie şi libertate. 

Drepturile şi libertăţile cetăţeneşti consacrate de Constituţie sunt cu 
referinţă la individ, la persoană, dar şi cu trimitere la grup, la mai multe persoane 
care desfăşoară activităţi sau se manifestă împreună în anumite împrejurări. De 
altfel, şi comportamentul firesc sau manipulat se exteriorizează într-un anumit mod 
când este vorba de un individ, şi altfel când avem de-a face cu grupuri mai mari 
sau mai mici de persoane constituite astfel în mod organizat sau spontan. 

3. Manipularea indivizilor şi grupurilor, concepte de natură psihologică  
cu urmări deosebite în plan social 

Conceptul de manipulare a fost abordat pe larg, în lucrări de specialitate, în 
principal, în materie de psihologie socială, iar noi vom încerca să discutăm despre 
subiect în conexiune cu ordinea publică, cu comportamentul public şi consecinţele 
influenţării indivizilor şi mulţimilor, în plan social. 
                                                 
72 Ibidem. 
73 Dr. Iustin Stanca, Drd. Marius Neculcea, Tudor Traian Stanca – Coordonate Penale ale Dreptului 
Comunitar şi Politicii Penale ale Statului Român, în procesul de integrare Europeană, Vasiel Goldiş 
– University Press, Arad 2006 , pag. 23. 
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Dicţionarul Enciclopedic defineşte manipularea ca fiind „influenţare a opiniei 
publice printr-un ansamblu de mijloace (presă, radio, televiziune) prin care,  
fără a se apela la constrângeri, se impune acesteia anumite comportamente 
cultivându-i-se impresia că acţionează în concordanţă cu propriile interese”. În 
societatea modernă, metoda este utilizată mai ales în scopuri politice74. 

În acelaşi dicţionar se dă sens înţelesului cuvântului „manipula”: „A 
influenţa prin diverse mijloace modul de a gândi şi de a acţiona al unei sau al unor 
colectivităţi“75. 

Înainte de a încerca o clasificare şi o abordare concretă a manipulărilor, se 
evidenţiază faptul că manipularea comportamentului public, a comportamentului 
social are repercusiuni deosebite în plan social, asupra modului de funcţionare a 
societăţii, în general. 

Dacă prin procesul de învăţământ, prin educaţie, cultură, religie, 
influenţarea indivizilor şi a grupurilor este în general pozitivă, influenţarea mulţimilor 
pentru obţinerea unor avantaje de ordin politic, economic, social, prin prezentarea, 
de obicei, parţială a adevărului şi ascunderea aspectelor care dezavantajează, este 
de obicei negativă, menită să deruteze, să dezinformeze şi să creeze o imagine 
falsă despre lucruri şi fenomene. 

Termenul de manipulare a fost folosit adeseori după Revoluţia din 
decembrie 1989, iar principalul mijloc folosit în manipularea maselor, a grupurilor 
mai mici sau a indivizilor au fost canalele de comunicare în masă, televizorul, 
radioul, presa şi, de ceva timp bun încoace, internetul. 

S-a considerat de către specialişti şi nu numai, faptul că influenţarea 
modului de comportare a indivizilor şi grupurilor poate să aducă, în primul rând, 
beneficii de natură politică, dar şi de altă factură pentru cei care sunt iniţiatorii şi 
coordonatorii, unor astfel de acţiuni şi activităţi. La fel de adevărat este faptul că, 
într-o perioadă agitată şi imprecisă cum a fost cea din primii ani de după decembrie 
1989, multe fapte, acte, fenomene ce nu-şi găseau explicaţia, au fost puse eronat 
pe seama manipulării, a persuasiunii. 

De mic, individul trăieşte într-un câmp valoric şi atitudinal şi e supus 
determinărilor din partea instanţelor socializatoare (persoane, grupuri, instituţii, 
organizaţii). Aceste determinări pot fi difuze şi spontane sau specifice şi 
intenţionate. În cazul din urmă, atunci când instanţa iniţiatoare urmăreşte deliberat 
schimbări de atitudini, prin mijloace mai mult sau mai puţin insidioase, avem de-a 
face cu persuasiunea76. 

Situaţiile sociale exercită un control semnificativ asupra comportamentului 
uman. Acţiunile şi reacţiile individului la stimulii dintr-un anumit mediu social sunt 
determinate de forţe şi constrângeri specifice acelui mediu, într-o măsură mult mai 
mare decât ar fi de aşteptat, dacă s-ar avea în vedere doar personalitatea intimă a 
celui în cauză. Chiar şi aspecte care par banale, nesemnificative, pot determina 
schimbări majore în comportamentul persoanelor aflate într-o anumită situaţie 
socială. Cuvinte, etichete, lozinci, semne, regulamente, legi, şi într-o mare măsură 
prezenţa celorlalţi sunt factori cu o mare putere de influenţă asupra individului, 
dirijându-i reacţiile şi comportamentul uneori chiar fără ca respectivul să-şi dea 
seama77. 
                                                 
74 Dicţionar Enciclopedic, Editura Enciclopedică , Bucureşti 2001, pag. 245. 
75 Ibidem. 
76 Ioan Radu, Petru Iluţ, Liviu Matei – Psihologie socială , Editura Exe SRL, Cluj-Napoca 1994,  
pag. 95. 
77 Bogdan Ficeac – Tehnici de manipulare, ediţia a V-a, Editura Nemira 2004, Bucureşti, pag. 30. 
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Situaţi pe o anumită poziţie în eşicherul politic, sau în afaceri, în zona mass 
media, chiar unii specialişti, înregimentaţi într-o formă sau alta, au intrat în cele mai 
mici detalii posibile ale unor manipulări, de altfel cu efecte negative în plan social şi 
au închis ochii la alte fapte cel puţin la fel de evidente, dar care veneau de pe 
aceeaşi parte a baricadei în care se găseau. În acest mod, se poate vorbi chiar de 
o manipulare a opiniei publice, a unor elemente de ordine publică şi siguranţă 
naţională. 

În literatura de specialitate, se face referire la manipularea indivizilor, luaţi 
ca persoane de sine stătătoare şi se vorbeşte de influenţarea grupurilor, a 
mulţimilor prin intermediul liderilor sau altor persoane cu influenţă temporară în 
zona interesată. 

Manipulările pot fi clasificate în funcţie de diverse criterii. Profesorul Philip 
Zimbardo, de la Universitatea Stanford, California, utilizează drept criteriu 
amplitudinea modificărilor efectuate într-o anumită situaţie. Astfel „manipulările 
mici” sunt cele obţinute prin schimbări minore ale situaţiei sociale. Trebuie remarcat 
că, deşi în această accepţiune manipulările pot fi clasificate ca mici, medii şi mari, 
consecinţele lor nu respectă o corespondentă strictă cu amplitudinea modificărilor 
iniţiale. Spre exemplu, schimbări mici pot avea consecinţele majore şi invers78. 

Fie ele manipulările mici, medii sau mari, consecinţele pot fi la fel de 
dăunătoare în plan social, uneori devastatoare pentru individ, organizaţie, grupuri 
sau mulţimi. 

În planul ordinii publice, manipulările conduc spre consecinţe şi mai grave, 
avându-se în vedere, faptul că dezordinea creată, anarhia, tulburarea gravă a 
climatului de siguranţă civică, sunt lucruri şi aspecte perceptibile uşor pentru 
populaţie, iar panica şi deruta se instalează repede în astfel de situaţii. 

În ţara noastră, aşa cum am mai arătat în anii postrevoluţionari, s-au 
semnalat o serie de aspecte cu elemente de manipulare ce au creat adevărate 
situaţii deosebit de grave pentru forţele de ordine publică existente de-a lungul 
acestor ani. 

În toate lucrările din mass-media, Revoluţia română figurează drept un caz 
clasic de manipulare şi dezinformare, iar pentru observatorii subtili şi un caz de 
desfăşurare a unor operaţiuni psihologice cu autori anonimi. Atunci însă, în primele 
zile de libertate de după 22 decembrie 1989, când amintirile oamenilor şi ale 
ziariştilor care fuseseră în stradă despre conflictele, întâmplări de dinainte de fuga 
cuplului Ceauşescu şi primele transmisii libere ale televiziunii şi radioului erau încă 
proaspete, ceea ce s-a publicat în mass-media românească părea absolut sincer şi 
spontan, fără nicio interferenţă ocultă79. 

Aşadar încă din acele zile, din timpul Revoluţiei din decembrie 1989, 
manipularea s-a făcut simţită în privinţa comportamentului public şi a atitudinilor 
oamenilor. Au apărut, ulterior, de-a lungul anilor, multe controverse pe această 
linie, dispute de substanţă sau sterile, după cum au apărut noi episoade suspectate 
cel puţin de manipulare, cu consecinţe în privinţa climatului de ordine şi siguranţă 
publică. 

După opinia noastră, credem că lucrurile trebuie privite echilibrat, de pe 
poziţii raţionale. În acest sens, vom arăta că într-o serie de activităţi şi evenimente 
au existat elemente de manipulare, în principal venite din sfera politicului, dar au 
fost şi situaţii când, în mod exagerat şi eronat, s-a considerat că ar fi vorba de 
manipularea comportamentului public, în realitate derulandu-se fapte şi evenimente 
care au avut drept cauze motive obiective.  
                                                 
78 Ibidem, pag. 30-31. 
79 Călin Hentea, Arme care nu ucid, Editura Nemira, Bucureşti 2004, pag. 94. 
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CAPITOLUL II SOCIO-UMANE 

ELEMENTE DE MANAGEMENT APLICAT 

Comisar şef de poliţie drd. Corina ZAHARIA 
 

Motto:  
„Schimbarea nu are adepţi.” (Niccolo 

Machiavelli) 
„Dacă vrei să-ţi faci duşmani, 

încearcă să schimbi ceva” (Woodrow 
Wilson)  

„Când mergi împotriva fricii tale te 
simţi liber” (Ken Blanchard) 

 

INTRODUCERE 

Transformările din economie şi societate se răsfrâng inevitabil şi asupra 
educaţiei. Caracteristicile perioadei de tranziţie fac ca învăţământul să capete o 
importanţă tot mai mare. Pe de altă parte, starea generală economică din statele 
lumii impune ca învăţământul să capete noi valenţe specifice globalizării. 
Principalele puncte ce trebuie rezolvate constau, acum, atât în adaptarea 
procesului învăţământului la exigenţele naţionale, cât şi în concertarea diferitelor 
culturi şi modele de predare ale diferitelor ţări. Toate aceste obiective sunt puse în 
faţa celor ce optează pentru o astfel de pregătire, acest moment constituind, în 
fapt, recunoaşterea „pe piaţă” a calităţilor sistemului educaţional. 

Particularităţile sistemului de învăţământ impun luarea în considerare, la 
fixarea principalelor obiective, a unor principii care îi sunt specifice şi care îl 
individualizează în raport cu alte sectoare de activitate. Aceste obiective, părţi 
componente ale unei strategii, urmăresc realizarea unui proces de schimbare 
accelerat, focalizat pe elemente operaţionale care derivă dintr-un obiectiv strategic. 

Pentru atingerea acestui obiectiv am individualizat principii specifice, 
precum: 

• corelarea schimbărilor din sistemul de învăţământ superior la triada: 
tradiţii – realitate social-economică şi culturală – valori europene; 

• caracterul global al schimbării, aceasta afectând direct sau indirect toate 
componentele învăţământului superior; 

• flexibilitatea curriculum-ului, prin adaptarea permanentă la inputurile care 
sosesc din mediul endogen şi extra-endogen; 

• stimularea gândirii şcolarului şi studentului şi mai puţin a capacităţii 
acestuia de conteinerizare a informaţiei; 

• promovarea unui nou management al calităţii în procesul de învăţământ; 
• accentuarea rolului învăţământului postuniversitar în sistemul de 

învăţământ superior; 
• diversificarea gamei de motivaţii a şcolarilor, studenţilor şi a cadrelor 

didactice; 
• diversitatea valorică a şcolilor şi universităţilor, de unde necesitatea 

ierarhizării acestora; 
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• translarea treptată a filtrelor de selecţie a elevilor şi studenţilor de la 
admitere spre sfârşitul primului ciclu; 

• încurajarea competiţiei interşcolare şi interuniversitare; 
• consolidarea autonomiei şcolare şi universitare, în corelaţie cu 

asigurarea sinergiei necesare învăţământului românesc în integralitatea 
sa; 

• diversificarea echitabilă a ofertei de învăţământ pe marile regiuni ale ţării, 
asigurând condiţii de accesibilitate la învăţământ pentru toţi tinerii ţării; 

• modernizarea infrastructurii şcolare şi universitare, inclusiv prin creşterea 
gradului de informatizare a procesului de învăţământ şi cercetării 
ştiinţifice; 

• creşterea responsabilităţii în gestionarea resurselor la nivelul instituţiilor 
de învăţământ; 

• asocierea instituţiilor de învăţământ, asocierea acestora cu alte instituţii 
şi întreprinderi pentru realizarea unor obiective comune; 

• revigorarea cercetării ştiinţifice, ca sursă de alimentare a învăţământului 
cu fonduri financiare, respectiv practici şi idei; 

• sprijinirea şcolilor şi universităţilor în cooperările internaţionale şi în 
diversificarea acestora. 

1. ANALIZA SWOT A SITUAŢIEI EXISTENTE 
LA NIVELUL CATEDREI 

Eficientizarea activităţii Catedrei de Management şi Legislaţie din cadrul 
Centrului de Studii Postuniversitare al MIRA presupune utilizarea ca un instrument 
ştiinţific eficace analiza SWOT, catedra fiind o componentă fundamentală, de bază, 
a organigramei funcţionale. 

În practică se utilizează abordarea acestui tip de analiză într-un 
grup/echipă anume desemnat, care să efectueze activitatea în condiţii specifice ca 
solicitare, ca determinare în timp şi ca obiective strategice de îndeplinit. 

Aşadar, vom efectua o analiză SWOT a Catedrei de Management şi 
Legislaţie, având la bază participarea noastră directă la activităţi şi evenimente, 
percepţia personală şi memoria afectivă a acestora, ceea ce ne va permite să 
operăm cu estimări. Ca referinţă temporală, luăm pentru analiză anul 2008. 

Vom începe analiza cu mediul extern, care va fi cercetat pentru a se 
identifica oportunităţile şi ameninţările. În general, oportunitatea este definită ca 
fiind o ocazie favorabilă oferită de mediu, iar ameninţarea, ca fiind o piedică 
apărută ca urmare a unei evoluţii nefavorabile a mediului, care ar putea perturba, 
deteriora sau chiar bloca o acţiune care este în derulare, fie ea de învăţământ, 
prestări servicii sau producţie. 

Aceste principii generale şi specifice sunt situate la baza stabilirii unei 
strategii coerente de structurare a învăţământului, de evidenţiere a unor politici 
sectoriale în domeniu. 

Magna Charta Universitatum, semnată la Bologna de rectorii celor mai mari 
universităţi din Europa, stipulează în paragraful 2 că sarcina de difuzare a 
cunoştinţelor, pe care universitatea trebuie să şi-o asume faţă de noile generaţii, 
implică astăzi ca ea să se adreseze deopotrivă ansamblului societăţii, deci viitorului 
cultural, social şi economic. Având, de asemenea, ca principiu fundamental, 
legătura indisolubilă a activităţii didactice cu activitatea de cercetare, se conturează 
o nouă poziţie a universităţii în societate: ea trebuie să devină un motor al 
dezvoltării societăţii pe toate planurile. 
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Faţă de aceste comandamente, toate sau aproape toate universităţile şi-au 
dezvoltat legăturile, nu numai cu mediul ştiinţific, dar şi cu mediul social şi chiar cu 
cel economic. Se pune accentul pe flexibilizarea rapidă a forţei de muncă, pentru a 
putea răspunde cât mai prompt şi eficient cererilor crescânde de specializări în 
domenii noi, necunoscute până în prezent. 

Oriunde în lume, sistemele de învăţământ sunt apreciate ca extrem de 
conservatoare. Ele presupun activitatea a sute de mii de institutori şi profesori. 
Pentru a asigura coeziunea sistemului, activitatea din învăţământ este rigid 
reglementată în fiecare ţară şi, de cele mai multe ori, excesiv centralizată, de unde 
rezultă lipsa de flexibilitate şi indisponibilitatea de a asimila măsuri de reformă. 

Transformarea indusă de integrarea în mediul social şi economic nu se 
produce peste noapte. Nu sunt suficiente reglementările recente. Trebuie introduse 
noi atitudini manageriale. Este necesară schimbarea mentalităţilor şi a 
comportamentului membrilor comunităţii academice şi extra-academice dacă dorim 
cu adevărat ca universitatea să-şi recâştige locul meritat în societate. 

Modelul tradiţional de „universitate profesorală” – în care profesorul 
obişnuieşte să conducă toate detaliile activităţii, de la procesul didactic şi de 
cercetare, la gestiunea bazei materiale şi funcţionarea căminelor şi cantinelor 
studenţeşti, folosind resurse financiare puse la dispoziţie de stat sau donatori 
privaţi – a fost treptat abandonat nu numai în Europa, ci şi pe celelalte continente. 

Universitatea contemporană este astăzi frecvent organizată ca o 
întreprindere prestatoare de servicii publice, ca un operator economic confruntat cu 
rigorile economiei de piaţă şi ale competiţiei globale. O asemenea mutaţie în 
comportamentul organizaţional al comunităţii universitare s-a produs pretutindeni în 
lume în condiţiile unei rezistenţe conservatoare semnificative din partea acelei aripi 
a corpului profesoral şi de cercetători, care n-a înţeles faptul că finanţarea 
discreţionară din partea statului nu mai este posibilă, nici măcar în cele mai bogate 
ţări. De aici rezultă şi principala caracteristică a noii atitudini a liderilor universitari: 
dacă până acum reactivitatea la schimbările din societate se considera a fi o 
atitudine pro–reformă, cuantificându-se această atitudine prin viteza de reacţie 
(respectiv timpul scurs de la apariţia unei schimbări în mediul extra–universitar şi 
până la momentul implementării deciziei reactive în universitate), noua atitudine 
care se aşteaptă de la liderii universitari este una deschisă, chiar “ofensivă”, care 
are ca principal scop transformarea universităţii într-un factor de promovare a 
transformărilor sociale şi economice. 

Conţinutul şi managementul învăţământului superior trebuie armonizate cu 
noile principii de funcţionare a societăţii: 

• imprescriptibilitatea libertăţilor individuale, statul de drept şi egalitatea în 
faţa legii a tuturor cetăţenilor, societate democratică deschisă către lume, 
economia de piaţă. Rezultă că atitudinea liderilor universitari trebuie să 
favorizeze: 

– renaşterea morală, cognitivă şi tehnologică a societăţii, în  
scopul pregătirii României pentru societatea viitorului, a cunoaşterii şi a 
învăţării; 

– conceptualizarea strategiei şi reglementarea adecvată obiectivelor 
universităţii; 

– operaţionalizarea măsurilor la nivelul universităţilor, facultăţilor şi 
colegiilor; 

– abordarea frontală şi concomitentă a tuturor palierelor relaţiei 
universităţii cu societatea şi piaţa liberă; 

– accelerarea ritmului de implementare a măsurilor de adaptare. 
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În plus, ei trebuie să manifeste o atitudine de iniţiativă şi implicare 
responsabilă în conducerea universităţii. Sistemul de învăţământ românesc existent 
până acum 5-6 ani este frecvent prezentat ca exemplu tipic de atitudine rigidă 
generatoare de rigiditate organizatorică. 

Rigiditatea este favorizată de o ierarhie piramidală puternică, corpuri 
profesionale foarte strict delimitate, un ansamblu de texte ce reglementează 
examenele studenţilor, concursurile pentru ocuparea posturilor didactice şi 
nedidactice, cariera profesională sau didactică, indicii de remunerare, treptele 
ierarhice, premierile, pregătirea profesională, disciplina, precum şi un număr mare 
de regulamente şi note interne (regulament de funcţionare a bibliotecilor, 
regulament de funcţionare a căminelor şi cantinelor, regulament de funcţionare a 
cluburilor studenţilor, regulament de funcţionare a laboratoarelor etc.) destinate să 
traseze cadrul activităţii obişnuite. 

Noua concepţie a managementului universitar pune accentul pe atitudinea 
flexibilă a liderilor universitari de toate rangurile. Atitudinea flexibilă rezidă în 
numeroasele aranjamente şi în excepţiile de tot felul care sunt negociate de 
manageri în universitate şi în exteriorul ei. O asemenea atitudine flexibilă are la 
bază un comportament deschis, amical, bazat pe încrederea în oameni.  

Strategia universităţii este reflectată de managementul universitar 
(managementul sistemului ca întreg, managementul resurselor umane, 
managementul resurselor financiare etc.) 

Mediul de referinţă poate fi împărţit, la rândul său, ca mediul extern 
(macromediul) şi mediu intern (micromediul), aşa cum spuneam. Mediul intern este 
cel care va fi analizat în vederea identificării punctelor forte, adică a elementelor pe 
care catedra le realizează mai bine în comparaţie cu celelalte catedre (luate drept 
competitori), ele reprezentând geneza avantajelor, iar apoi punctele slabe ale 
catedrei, adică a acelora pe care aceasta le realizează sub nivelul celorlalte 
catedre (adică a competitorilor săi). 

Macromediul cuprinde elemente generale şi relativ îndepărtate ale catedrei 
şi Centrului, cum sunt, în principal, următoarele categorii de factori: socio-
economici, culturali, naturali, politico-juridici şi tehnologici. 

Micromediul se referă la acei factori interni care afectează direct catedra şi 
care pot fi influenţaţi într-o anumită măsură: cursanţii, beneficiarii, intermediarii, 
canalele de comunicare şi populaţia potenţială care ar putea deveni cursantă. 

Mai sunt factori interni care afectează direct catedra, factori pe care, dacă i-
am analiza, ar trebui să ne concentrăm pe următoarele aspecte: 

– capacitatea organizatorică: conducere vizionară, cadre didactice 
implicate, organizare flexibilă sau dinamică, personal de rezervă la discipline care 
să poată suplini fără probleme, funcţii vacante, competenţa şi profesionalismul, 
climatul de muncă, aptitudinile şi abilităţile caracteristice şi absolut necesare, 
spiritul şi munca în echipă; 

– capacitatea financiară (disponibilitatea şi capacitatea financiară de a 
proiecta un buget corespunzător şi de a suporta financiar din bugetul Centrului un 
număr limitat şi aprobat de profesori universitari asociaţi pentru coordonarea şi 
gestionarea cursurilor postuniversitare, care sunt în competenţa catedrei, potrivit 
legii); 

– logistica şi serviciile oferite de către Centru. 
Analiza SWOT se recomandă a fi făcută cu regularitate, ca de exemplu, o 

dată pe an la stabilirea planului pe anul următor, în acest fel obţinându-se o foarte 
bună cunoaştere a catedrei, a Centrului, a tendinţelor de evoluţie, toate deosebit de 
utile în stabilirea strategiilor viitoare ale Centrului. Uneori acelaşi aspect poate fi 
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privit şi interpretat, atât ca un plus, cât şi ca un minus, în funcţie de punctul de 
vedere din care e privit. În astfel de situaţii, va trebui să continuăm investigaţiile mai 
în detaliu pentru a stabili perspectiva dorită de organizaţie. 

De regulă, analiza SWOT nu reţine decât aspectele esenţiale, cu mare 
importanţă pentru organizaţie, un sumar al cauzelor care au condus la performanţe 
mai bune sau mai puţin bune, ca şi o explicaţie cauzală necesară. 

Din punctul de vedere al cursantului, care este beneficiarul serviciilor de 
învăţământ desfăşurate în Catedra de management şi legislaţie, diseminăm:  

Oportunităţile:  
1. capabilităţi de organizare a cursurilor postuniversitare acreditate; 
2. resurse umane calificate şi resurse financiare corespunzătoare; 
3. capacităţile de organizare şi desfăşurare modernă a cursurilor; 
4. baza tehnico-materială a catedrei şi implicit a Centrului corespunzătoare; 
5. asigurarea logistică pentru cursanţi corespunzătoare (cazare, masă, 

condiţii igienice, acces la biblioteci, baza sportivă şi cabinetul medical, 
organizare administrativ-gospodărească etc.). 

Ameninţările:  
1. organizarea de către alte instituţii a aceloraşi tipuri şi categorii de cursuri: 

postuniversitare, de perfecţionare sau specializare; 
2. ofertă educaţională mai variată şi mai complexă, ca desfăşurare în timp 

mai adecvată, modulară, şi de tip e-learning sau învăţământ la distanţă;  
3. oferirea de servicii şi logistică superioare; 
4. corp profesoral profesional de mai mare notorietate, mai calificat. 
Punctele forte:  
1. spaţii generoase de predare, seminarii, amfiteatre etc. 
2. cazare relativ bună, dar şi foarte bună şi excelentă; 
3. masă gatită proaspăt, consistentă, variată, corespunzătoare ca meniu, în 

popota proprie cursanţilor; 
4. acces la biblioteci, internet, baza sportivă, cabinetul medical, piscină, 

popota cadrelor didactice; 
5. posibilităţi de documentare şi informare moderne; 
6. personal de serviciu permanent, spaţii de relaxare şi odihnă în incintă; 
7. atmosfera şi climatul academic favorabil şi stimulativ. 
Punctele slabe:  
1. lipsa unui meniu pentru vegetarieni; 
2. fără posibilităţi de diversificare a alimentaţiei la popota cursanţilor, prin 

comandă sau înscriere; 
3. lipsa dotării în camerele de cazare cu frigidere, telefoane, tv, radio, iar în 

sălile de seminar cu calculatoare, tablă de scris etc; 
4. inexistenţa unor cursuri modulare, creditate prin cumul şi eventual 

opţionale sau facultative, cu sumarizarea finală a creditelor, în funcţie de 
tipul cursului, de nevoile identificate de cursanţi şi de specificul postului 
deţinut; 

5. imposibilitatea de a avea operativ lista cu titlurile posibile a lucrărilor de 
absolvire la cursurile postuniversitare, care să fie în legătură cu postul 
cursantului şi de asemenea, modalităţile de organizare şi desfăşurare a 
examenelor, afişate pe site-ul Centrului. 

Din punctul de vedere al cadrului didactic, membru component al catedrei 
care, având o experienţă şi o vechime considerabile, are propria convingere şi 
percepţie, vom putea distinge în cadrul Catedrei de management şi legislaţie: 
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Oportunităţile: 
• domeniile juridic, socio-uman şi de legislaţie deţin ponderea cea mai 

mare din timpul orar alocat în general prin programele de învăţământ sau 
programele analitice; 

• cadrele didactice au mare experienţă în specialitate; 
• domeniile amintite sunt fundamentale în implementarea calităţii în 

învăţământ. 
Ameninţările sau riscurile: 
• având o încărcare prea mare de ore şi activităţi didactice, cadrul didactic 

riscă să facă rabat la calitate sau să se epuizeze psihic: sindrom „burnout”; 
• risc de contagiune psihică negativă şi de demotivare; 
• conţinutul tematic şi de legislaţie necesită actualizări şi revizuiri 

permanente, timp sporit alocat pentru documentare; 
Punctele forte: 
• unele din cadrele didactice au mare experienţă în specialitate; 
• disciplinele componente: drept penal, drept procesual penal, prevenirea 

criminalităţii, psihologie aplicată, sociologie, comunicare, management, relaţii 
publice; 

Punctele slabe: 
• cadrele didactice noi nu au experienţă în specialitate sau în predarea la 

catedră; 
• nu toate cadrele au acces la internet şi la un calculator personal; 
• nu s-a realizat coeziunea echipei în interiorul catedrei, existând încă 

disfuncţii de relaţionare şi de comunicare; 
• stimularea şi motivarea în cadrul catedrei nu se fac cu transparenţă; 
• nu avem grupuri de lucru pentru cercetare ştiinţifică, realizare de 

programe pentru obţinerea de fonduri de dezvoltare; 
• nu avem experienţa şi nu cunoaştem beneficiile muncii în echipă. 
 
ELABORAREA STRATEGIILOR PE BAZA ANALIZEI SWOT 

 
Strategia S – O: „Cum pot fi utilizate punctele tari pentru dezvoltarea şi 

fructificarea oportunităţilor?” 
Strategia W – O: „Ce trebuie să întreprindă top-managementul pentru 

eliminarea punctelor slabe în vederea exploatării 
oportunităţilor?” 

Strategia S – T: „Cum pot fi folosite punctele tari în vederea contracarării 
ameninţărilor ce pot împiedica îndeplinirea obiectivelor 
propuse?” 

Strategia W – T: „Cum poate fi minimalizat efectul punctelor slabe, în 
vederea contracarării ameninţărilor externe inventariate?”  

 
MATRICEA ANALIZEI SWOT 

la nivelul Catedrei Management şi Legislaţie 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE IMPLEMENTARE 
Valoarea personală 
adăugată prin educaţie 
şi studiu permanent. 
Puterea şi experienţa de 

Experienţă didactică 
insuficientă. 
Lipsa de experienţă în 
domeniul de activitate. 

Cum pot fi valorizate 
punctele tari în 
dezvoltarea 
oportunităţilor? 
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muncă în specialitate. 
Cunoaşterea la perfecţie 
a instrumentelor/ 
tehnicilor de lucru. 
Abilităţile de 
comunicare. 
Existenţa unor bune 
contacte profesionale 
externe. 
Capacitate de 
autodisciplină, 
autocontrol şi dorinţă de 
autoperfecţionare. 
Capabilitate de lucru în 
echipă. 
Existenţa unui profil 
echilibrat de 
personalitate. 
Adaptabilitatea cu 
uşurinţă la schimbările 
de mediu. 
Asertivitate şi 
disponibilitate 
relaţională. 

Cunoaşterea superficială 
a 
instrumentelor/metodelor 
de lucru din domeniul de 
activitate. 
Deficienţe de 
comunicare/relaţionare. 
Absenţa calităţilor de lider 
al şefului. 
Caracteristici personale 
negative (indisciplină, 
indecizie, emotivitate 
excesivă, impulsivitate, 
imagine de sine etc.). 
Adaptabilitate redusă la 
schimbările de mediu.  

Cum pot fi minimizate 
efectele punctelor slabe 
în vederea  contracarării 
riscurilor ce pot 
împiedica îndeplinirea 
obiectivelor? 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI IMPLEMENTARE 
Existenţa unor tendinţe 
pozitive în domeniul 
profesional. 
Creşterea solicitărilor 
pentru angajare, pe 
tipurile de competenţe 
deja deţinute. 
Oportunităţi de 
promovare şi de 
afirmare în carieră. 
Oportunităţi de 
dezvoltare profesională 
în domeniul ales. 
Oportunităţi oferite de 
spaţiu, cadrul politic sau 
juridic. 
Oportunităţi oferite de 
reţeaua de relaţii umane. 
Cultura organizaţională 
în instituţia vizată. 

Tendinţe negative în 
domeniul extern instituţiei 
care duc la diminuarea 
numărului de locuri ce 
solicită competenţele 
deţinute prin cursuri. 
Competiţie pe piaţa 
instituţiilor de învăţământ 
din partea acelora care 
oferă acelaşi tip/nivel de 
pregătire sau specializare. 
Apariţia sau agravarea 
unor probleme de 
sănătate. 
Concurenţa neloială. 

Cum pot fi valorificate 
punctele forte în 
vederea contracarării 
riscurilor? 
Ce trebuie să facă top-
managementul în 
vederea eliminării 
riscurilor şi exploatării 
oportunităţilor? 

2. PRINCIPII ŞI OBIECTIVE GENERALE 

Centrul de Studii Postuniversitare al Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative funcţionează pe lângă Academia de Poliţie „Al. I.Cuza” şi este 
coordonat nemijlocit de Direcţia Generală Management Resurse Umane. 
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Misiunea Centrului este asigurarea pregătirii personalului prin cursuri 
postuniversitare, precum şi prin alte cursuri de specializare/perfecţionare, iniţiere, 
perfecţionare în specialitate, în domeniul limbilor străine, informaticii, pregătirii 
fizice, pentru participare la misiuni internaţionale, potrivit nevoilor ministerului, în 
concordanţă cu prevederile legislaţiei naţionale în domeniul învăţământului şi cu 
alte acte normative referitoare la pregătirea continuă a personalului, potrivit 
Ghidului Carierei. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, Centrul aplică hotărârile Senatului 
Academiei de Poliţie şi dispoziţiile Direcţiei Generale Management Resurse Umane 
a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. 

Obiectivele generale ale Centrului de Studii Postuniversitare sunt 
următoarele: 

1) dezvoltarea aptitudinilor manageriale, asimilarea metodelor şi 
procedeelor privind gestionarea eficientă a activităţii de prevenire şi combatere a 
fenomenului infracţional; 

2) actualizarea şi perfecţionarea cunoştinţelor teoretice şi practice ale 
personalului din domeniul de specialitate; 

3) perfecţionarea şi dezvoltarea competenţelor conform standardelor 
profesionale prin analize, studii, modalităţi practic-aplicative de lucru şi intervenţie 
operativă; 

4) asimilarea şi actualizarea permanentă cu noutăţile legislative şi de 
specialitate din domeniile: management, management aplicat, psihologie aplicată, 
psihopedagogie, juridic, informatică, limbi străine etc.; 

5) dezvoltarea convingerilor privind necesitatea respectării şi aplicării legilor 
naţionale şi europene, a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

Pentru a transpune în fapt aceste obiective generale stabilite şi aprobate, 
Centrul are o structură organizatorică reflectată prin Ştatul de organizare şi 
Organigrama aprobate de ministrul internelor şi reformei administrative. Din 
structura organizatorică fac parte: conducerea, catedrele şi serviciile/ 
birourile/compartimentele. Astfel, se face implementarea obiectivelor cadru şi a 
celor generale în obiective operaţionale, traductibile în comportamente şi acţiuni 
umane măsurabile, uşor de evaluat, de urmărit concret, în timp şi spaţiu. 

Conducerea este reprezentată şi asigurată de director, ca şef unic şi direct 
al întregului personal şi directori adjuncţi, pentru învăţământ şi logistică. 

Catedra este structura organizatorică de bază privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor de învăţământ, ea este condusă de un şef şi are în 
componenţă mai multe discipline. În cadrul Centrului distingem patru catedre care 
au următoarele denumiri: 

1) Catedra de management şi legislaţie; 
2) Catedra de specialitate; 
3) Catedra de pregătire generală şi informatică; 
4) Catedra de limbi străine şi misiuni internaţionale. 
Serviciile sunt elemente indispensabile care asigură buna funcţionare şi 

oferă suportul managerial – logistic – financiar etc. al activităţilor de învăţământ. 
Prezentul proiect managerial are ca ţintă de analiză Catedra de 

management şi legislaţie, fapt pentru care vom detalia travaliul nostru,  
focalizându-ne atenţia pe activitatea acesteia în decursul acestui an calendaristic. 

Catedra de management şi legislaţie asigură realizarea procesului de 
învăţământ, perfecţionarea pregătirii personalului propriu în domeniile de 
specialitate şi psihopedagogiei, cunoaşterea şi îndrumarea cursanţilor, precum şi 
activitatea de cercetare ştiinţifică. 
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Pentru a acoperi o arie întinsă de cunoştinţe teoretico-practice, catedra 
este compusă, în prezent, din următoarele discipline: 

1)  discipline juridice: drept, parte generală şi specială, procedură penală, 
criminalistică, prevenirea şi combaterea criminalităţii  ş.a. 

2)  discipline socio-umane: psihologie aplicată, psihopedagogie, sociologie, 
comunicare ş.a. 

3)  management general şi aplicat. 
Dintre aceste obiective generale ale catedrei vom desprinde câteva atribuţii 

specifice, cu caracter mai concret, prin care se implementează obiectivele, prin 
intermediul personalului didactic şi a celui auxiliar component: 

1) organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice corespunzătoare 
disciplinelor din componenţă, mai exact, elaborarea programelor analitice a 
disciplinelor şi/sau a planurilor de învăţământ din zona de competenţă; 

2) elaborarea notelor de curs, planurilor de expunere, de dezbatere sau 
seminar, ale exerciţiilor, aplicaţiilor, ghidurilor, culegerilor de lecţii, alte materiale 
necesare desfăşurării eficiente a procesului de învăţământ; 

3) realizarea evaluărilor permanente, iniţiale, continue şi sumative, pentru 
a putea urmări îndeplinirea obiectivelor didactice proiectate; 

4) organizarea şi desfăşurarea de activităţi de pregătire continuă, de 
cercetare ştiinţifică şi metodico-pedagogice; 

5) participarea la identificarea nevoilor de pregătire a personalului şi 
realizarea de activităţi de îndrumare şi control la nivelul catedrei, dar şi de 
cunoaştere şi îndrumare a cursanţilor. 

Personalul didactic din cadrul acestei catedre, de regulă, desfăşoară 
activităţile de pregătire a efectivelor de cursanţi şi îndeplineşte nemijlocit 
următoarele atribuţii, conform fişei postului aprobată şi actualizată anual: 

1) asigură conţinutul tematic de specialitate, caracterul ştiinţific, printr-o 
documentare permanentă, o actualizare şi revizuire periodică; 

2) desfăşoară activităţi didactice, instructiv-educative, pe baza programelor 
elaborate, de evaluare, alte activităţii de evaluare, de cunoaştere, control şi 
îndrumare a cursanţilor sau din cele prevăzute în fişa postului; 

3) acordă consultaţii individuale sau colective, utilizează procedeele 
moderne, tehnologiile şi metodologiile didactice noi şi eficiente, asigurând 
caracterul practic-aplicativ al pregătirii; 

4) participă la activităţi interdisciplinare, schimburi de experienţă, pregătire 
continuă, stagii de pregătire sau documentare, la alte activităţi extraşcolare, 
culturale şi sportive, realizează activităţi de cercetare psihopedagogică, de 
specialitate sau publicistică; 

5) în poziţia de îndrumător al grupelor de cursanţi, la aceste atribuţii ale 
profesorilor se mai adaugă şi alte activităţi didactice specifice, de înmatriculare, 
luare în evidenţă, acces, evaluare, administrativ-gospodăreşti, de asigurare a 
curăţeniei, a ordinii şi disciplinei. 

La nivelul catedrei se formează şi funcţionează comisia metodică, care se 
compune din personalul didactic al catedrei şi desfăşoară activităţi cum sunt, de 
exemplu: 

 analizarea şi avizarea proiectelor programelor analitice sau de 
învăţământ, la disciplinele din componenţa catedrei; 

 punerea în discuţie şi analiza conţinutului curricular al materialelor 
elaborate de personalul didactic din catedră; 

 planificarea participării la lecţiile deschise, interasistenţă, schimburi 
interdisciplinare etc. 
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Catedra este condusă de un şef de catedră care se subordonează 
nemijlocit directorului adjunct pentru învăţământ. Cadrele didactice din componenţa 
catedrei se subordonează nemijlocit şefului de catedră şi direct directorului adjunct 
pentru învăţământ.  

Şefului de catedră i se adaugă, pe lângă atribuţiile cadrului didactic din 
catedră, şi cele de: 

 planificare, analiză, evaluare şi control ale activităţilor subordonaţilor, cu 
scopul îndeplinirii obiectivelor catedrei; 

 responsabilitate asupra organizării şi desfăşurării procesului de 
învăţământ, pentru cursurile aflate în competenţă; 

 organizarea activităţii de elaborare a proiectelor programelor analitice şi 
de învăţământ din competenţa catedrei; 

 coordonarea şi urmărirea activităţii de proiectare a programelor analitice 
ale disciplinelor, de asigurare a conţinutului ştiinţific, de actualizare sau de 
modernizare a tehnologiilor didactice; 

 asigurarea funcţionării optime a comisiei metodice a catedrei şi 
redactarea proceselor verbale aferente; 

 cooperarea cu personalul didactic din celelalte catedre ale Centrului, ale 
Academiei de Poliţie sau ale ministerului, cu alte universităţi militare sau civile, în 
vederea îndeplinirii obiectivelor catedrei; 

 asigurarea realizării normei didactice a personalului catedrei şi 
întocmirea situaţiei acesteia pentru personalul din subordine; 

 promovarea şi menţinerea unui climat favorabil în cadrul colectivului, 
folosind instrumentele de stimulare şi motivare a subordonaţilor. 

3. OBIECTIVE STRATEGICE 

Orice organizaţie care doreşte să ia decizii fundamentate pe o analiză 
riguroasă în previzionarea strategică (pe 3-5 ani), în planificarea anuală sau ori de 
câte ori este nevoie, adică mai precis atunci când apar dificultăţi majore sau se 
doreşte o înnoire sau o modificare radicală în activitatea sa, poate apela la 
instrumente de analiză ştiinţifică, cum este analiza SWOT. 

Utilizarea analizei SWOT în planificarea strategică este situaţia cea mai 
complexă în care aceasta este folosită. Planificarea strategică este acel proces prin 
care o organizaţie stabileşte, implementează, evaluează şi modifică strategiile sale 
de dezvoltare şi planurile elaborate pe baza lor. 

Principalele etape în planificarea strategică sunt următoarele: 
1) formularea misiunii organizaţiei; 
2) stabilirea obiectivelor; 
3) auditul de management; 
4) analiza SWOT; 
5) elaborarea strategiilor şi obiectivelor pe domenii de activitate  

(financiar-contabil, resurse umane, marketing, producţie sau servicii); 
6) proiectarea planurilor şi programelor pe domenii, stabilirea bugetelor pe 

domenii de activitate, implementarea planurilor şi programelor; 
7) evaluarea şi controlul realizării planurilor şi programelor pe domenii de 

activitate. 
În situaţia în care noi avem deja definite, în Centrul de Studii 

Postuniversitare, misiunea şi obiectivele cadru şi generale, trebuie să ajungem la 
situaţia existentă, ceea ce ne obligă să utilizăm auditul de management. Acesta 
este definit ca o recapitulare şi o evaluare sistematică, critică şi nepărtinitoare a 
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mediului în care operează Centrul nostru şi a activităţilor lui, sau revizuirea 
sistematică a activităţii şi a rezultatelor pe care le-a avut în decursul unei perioade 
de timp dat. În acest context, pentru a stabili strategiile viitoare şi direcţiile de 
acţiune, Centrul ar trebui să selecteze din auditul realizat acele elemente esenţiale 
care vor contribui la elaborarea viitoarelor strategii şi direcţii de acţiune. 

Analiza se poate realiza separat la nivelul fiecărei catedre sau la nivel de 
serviciu/birou/compartiment şi să se sintetizeze ulterior, ori la nivel general. De 
asemenea, se poate realiza prin prisma cursantului beneficiar sau a cadrului 
didactic prestator de servicii de învăţământ. Se poate extinde analiza la nivelul 
instituţiei beneficiare sau chiar se poate întreprinde un sondaj de opinie neutru care 
să facă o evaluare independentă. În acest context, vom lua în considerare două 
tipuri de variabile: cele externe, care au un caracter necontrolabil, şi cele interne, 
care au un caracter controlabil. O altă posibilitate este să facem analiza prin 
produsele activităţii, adică prin înscrisurile, documentele rezultate în urma 
şedinţelor de bilanţ, a şedinţelor Consiliilor de învăţământ, a celor metodice, de 
analiză etc., lucru lipsit de relevanţă, deoarece, după opinia noastră, formalismul 
excesiv ascunde din realizările activităţilor didactice dezirabile, iar în ceea ce 
priveşte eficacitatea, nu s-ar justifica timpul utilizat în prelucrarea materialelor. 

4. MĂSURI ŞI ACŢIUNI PROPUSE PENTRU OPERAŢIONALIZAREA 
OBIECTIVELOR STRATEGICE 

Cu toate că în literatura de specialitate nu am întâlnit expresia 
„operaţionalizarea obiectivelor strategice”, conceptul de operaţionalizare fiind 
specific pedagogiei, în special tehnologiei didactice, vom încerca o adaptare 
contextuală, pentru a putea respecta cerinţele din acest punct al proiectului 
managerial. 

Specificăm, pentru început, înţelesul acordat termenilor în proiectul nostru 
managerial: 

Strategia reflectă stabilirea direcţiei de acţiune, determinarea pe termen 
lung a scopurilor şi obiectivelor unei organizaţii, adoptarea căilor de acţiune şi 
alocarea resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor. Ea este un plan pentru 
că reprezintă cursul de acţiune pentru abordarea unei situaţii, o stratagemă, 
realizată cu scopul de a obţine un avantaj concurenţial, poate exprima o poziţie pe 
care organizaţia o ocupă în mediul său, dar poate fi şi un model de comportament, 
fapt ce asigură consistenţa acţiunilor celor care o aplică, iar în final poate fi o 
perspectivă, o ideologie, o forţă conducătoare comună tuturor membrilor 
organizaţiei. Astfel, strategia descrie un set de obiective ale unei organizaţii, 
indiferent dacă aceasta are caracter public sau privat, dacă urmăreşte obţinerea 
unui profit sau este o organizaţie nonprofit. Obiectivele şi scopurile sunt cuprinse 
într-un plan sau program de realizare care permite personalului să cunoască ce 
anume trebuie realizat şi până când. De asemenea, sunt precizate modalităţile de 
realizare a obiectivelor şi resursele alocate, în scopul obţinerii avantajului 
concurenţial. Într-o abordare sistemică, strategia unei organizaţii cuprinde: 
obiectivele şi modalităţile de realizare a acestora, împreună cu resursele necesare, 
sursele de finanţare şi termenele de aplicare şi realizare. Cele cinci variabile sunt 
interdependente. 

Managementul strategic este procesul prin care managerii stabilesc 
direcţia de dezvoltare pe termen lung a organizaţiei, stabilesc obiectivele de 
performanţă specifice, elaborează strategii pentru atingerea acestor obiective 
(ţinând seama de circumstanţele interne şi externe) şi întreprind executarea 
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planului de acţiune ales. Acest proces se desfăşoară în mai multe etape, astfel: 
definirea activităţii şi stabilirea viziunii strategice, stabilirea obiectivelor strategice şi 
a performanţelor urmărite, formularea strategiei, implementarea şi executarea 
planului strategic ales şi evaluarea performanţelor strategice şi aducerea corecţiilor 
necesare prin modificarea strategiei şi/sau a modului în care este implementată, 
având în vedere experienţa actuală, schimbările de situaţii, noile idei şi oportunităţi. 

Procesul managerial are propriile principii generale, de ordin teoretic, 
adică cerinţe după care se ghidează, care pot fi grupate în două mari categorii: cele 
rezultate din ordinea necesară desfăşurării acţiunilor şi cele rezultate din realizarea 
operativităţii şi eficienţei. Astfel, distingem principiul: diviziunii muncii, al corelării 
autorităţii şi responsabilităţii, al disciplinei, al unităţii de comandă, al ierarhiei, al 
ordinii şi al solidarităţii de acţiune în prima categorie; iar în a doua categorie, avem 
principiul: apropierii conducerii de execuţie, unităţii de orientare, flexibilităţii, 
corelării intereselor individuale cu cele generale, corelării rezultatelor cu stimularea 
personalului şi cel al echităţii. 

Obiectivele unei organizaţii pentru a reda fidel dimensiunea performanţelor 
sale trebuie să aibă următoarele caracteristici: măsurabilitate, acceptabilitate, 
flexibilitate, comprehensiune, tangibilitate şi motivabilitate. 

Operaţionalizarea obiectivelor, de regulă, semnifică în pedagogie, 
traducerea scopurilor educaţionale ale unităţii de învăţământ respective în 
comportamente manifeste (şi uneori nemanifeste), posibil de evaluat, măsurat, 
cuantificat, urmărit, sau în atitudini, convingeri şi valori de asimilat sau însuşit (care 
nu se manifestă neapărat imediat, ci ulterior, în decursul timpului, care nu sunt 
observabile în mod direct printr-un comportament manifest). Acest model de 
analiză serveşte la fundamentarea unei strategii care, în principal, poate fi 
operaţionalizată pentru a ne indica măsurile şi acţiunile propuse în vederea 
eficientizării activităţii Catedrei de management şi legislaţie: 

Ce ştim să facem? Adică prin avantajele şi dezavantajele deţinute, 
reflectate în punctele forte şi slabe, vom identifica direcţia de dezvoltare viitoare. 
Astfel, putem identifica perpetuarea nevoilor de pregătire continuă, perfecţionare şi 
specializare în domeniile de competenţă ale catedrei, în special în contextul 
integrării europene, când va trebui să asimilăm legislaţia, să armonizăm 
procedurile, să integrăm cerinţele şi standardele de dezvoltare profesională cu noul 
context economico-social, axiologic, cu ecologia şi menţinerea echilibrului 
psihofiziologic uman. 

Considerăm că putem lărgi oferta educaţională a Catedrei, să o facem mai 
flexibilă, să acordăm credite cursurilor, să o constituim în module creditabile, să 
alcătuim un minimum de punctaj pentru fiecare tip de curs, astfel încât, fiecare 
cursant, în funcţie de Ghidul dezvoltării carierei, dar şi de nevoia individulă pe care 
poate să o evalueze, inclusiv online, sau să o autoevalueze, să facă opţiunea 
pentru un tip de curs sau modul, care să completeze exact necesarul de pregătire 
solicitat pentru competenţele obligatorii de deţinut în exercitarea unei funcţii sau 
profesii, pe un anumit nivel ierarhic în cadrul structurii profesionale sau 
organizaţionale. 

Aceste oferte de pregătire continuă intensivă pot fi de foarte scurtă durată, 
1-2 sau 2-3 zile sau pe durata a 5 zile. Considerăm că tot sistemul de pregătire va 
trebui reevaluat în acest sens pentru a putea susţine o astfel de formulă, care se 
doreşte cu proiectare pe termen lung, dar care va fi mult uşurată în monitorizare şi 
adecvare cu realitatea. 

De asemenea, pot fi organizate convocări punctuale de 1-2 zile, care să fie 
destinate evaluărilor sau verificărilor pe probleme de interes comun sau de adaptări 
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legislative la noi contexte sau de modalitate de aplicare a legislaţiei europene la 
realităţile româneşti. 

Ce vrem să facem? Care sunt aşteptările? Care sunt valorile 
organizaţionale şi individuale care animă activitatea în Catedra noastră? Care sunt 
interesele de grup, individuale şi ale Catedrei în acest context? Dacă se impune o 
schimbare sau o adecvare de cultură organizaţională, suntem în măsură să o 
transpunem în practică? 

Ce am putea să facem? Adică în acest context situaţional, care sunt 
oportunităţile şi ameninţările externe? Cum putem exploata oportunităţile prezente 
şi cum am putea evita ameninţările? Cunoscut fiind că mediul extern nu este 
permisiv la acţiunea noastră în mod direct, o sursă de accesare a fondurilor de 
dezvoltare a catedrei, în sensul dotării bibliotecilor, amenajării şi modernizării lor, 
realizării unei reţele de internet pentru documentarea cursanţilor, constituie resursa 
de finanţare pentru susţinerea schimburilor de experienţă la nivel de catedră cu alte 
catedre din instituţiile civile, militare, din ţară şi străinătate, organizarea de sesiuni 
de comunicări, mese rotunde, acţiuni comune care să schimbe imaginea Catedrei 
şi implicit a Centrului. Ameninţările pe care le identificăm sunt provenite din apariţia 
în aceste domenii de competenţă a unor variate cursuri masterale sau 
postuniversitare la diverse unităţi de învăţământ universitar, particulare sau de stat, 
care oferă diplome cu credite transferabile, ceea ce până în prezent, la noi nu s-a 
obţinut. 

Ce aşteaptă alţii să facem? Considerăm importantă iniţierea unui demers 
şi a unui efort concertat pentru obţinerea recunoaşterii statutului Centrului „de 
învăţământ”, ceea ce ar atrage implicit o serie de schimbări de esenţă prin 
aplicarea efectivă a legilor specifice şi a Statutului cadrului didactic şi în Catedră. 
Dacă păstrăm realismul, putem considera că sunt metode şi căi optime şi momente 
sau perioade nefavorabile, deci ar trebui să speculăm un moment favorabil pentru 
un demers cu succes în interesul nostru comun! 

CONCLUZII 

Analiza SWOT în procesul managerial este eficientă deoarece: 
 este un instrument deosebit de util în planificarea strategică în orice 

domeniu de activitate şi pentru orice tip de instituţie, indiferent de mărimea acesteia 
sau mediu în care evoluează (privat sau de stat); 

 permite colectarea, în timp scurt, a unei cantităţi mari de informaţii ce 
poate fi valorificată pe termen lung de către top-managementul organizaţiei; 

 conduce la furnizarea de informaţii, care să contribuie la mai buna 
adaptare a resurselor şi capabilităţilor organizaţiei la condiţiile şi riscurile de mediu 
în care aceasta evoluează; 

 contribuie la elaborarea şi selectarea celei mai bune strategii pentru 
atingerea obiectivelor stabilite; 

 identifică factorii ce pot pune în pericol atingerea obiectivelor stabilite de 
top-managementul organizaţiei; 

 contribuie la identificarea de către top-managementul organizaţiei a 
factorilor ce influenţează atingerea obiectivelor, în sens pozitiv sau negativ; 

 permite evaluarea competitorilor; 
 contribuie la formarea unei viziuni globale asupra mediului extern al 

organizaţiei; 
 poate contribui la schimbarea culturii organizaţionale. 
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În urma finalizării analizei SWOT se efectuează identificarea problemelor 
strategice şi prioritizarea lor la nivelul echipei manageriale. Astfel, finalitatea acestei 
analizei va constitui deschiderea unui nou demers strategic, care va avea propria 
delimitare în timp şi spaţiu, propriile determinări, şi care va asigura continuarea 
perfecţionării ciclice. 
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MOTIVAŢIA CA INSTRUMENT AL INFLUENŢĂRII 

Comisar şef de poliţie drd. Doru PETRE 
 
 
Ce se observă în comun la definiţiile date motivaţiei de către specialiştii în 

domeniu? Ideea de a satisface, a dirija, a stimula se repetă, oferind un fundament 
comun, acela de a influenţa, de a manipula. Cum? Prin metode, prin stimuli, prin 
model personal. 

Toate acestea se raportează la om şi, ca în toate ştiinţele care doresc să 
dea explicaţii activităţii umane, nu avem o teorie, ci un întreg pachet de teorii ce pot 
explica una sau mai multe situaţii concrete, acestea venind în sprijinul managerilor 
şi/sau al specialiştilor în resurse umane care îşi desfăşoară activitatea în diferite 
domenii. 

Managerii de resurse umane trebuie să aibă permanent în atenţie 
identificarea celor mai bune tehnici motivaţionale. 

Sarcina nu este una uşoară, ştiut fiind că din totalul costurilor operaţionale 
într-o organizaţie medie, departamentul de resurse umane are o pondere de doar 
0,4%. 

În ceea ce priveşte numărul de specialişti în resurse umane şi numărul total 
de angajaţi dintr-o organizaţie, România se situează undeva pe la mijlocul 
plutonului care cuprinde date despre Europa de Vest, Centrală şi de Est şi Rusia. 

Astfel, în organizaţiile prezente în România un specialist în resurse umane 
munceşte pentru 78 de oameni, în timp ce în ţările din vestul continentului acest 
raport este de 1 la 66. 

Cel mai greu o duc cei din departamentele de resurse umane din Rusia, 
unde unul trebuie să muncească pentru 91 de angajaţi. 

Aceşti specialişti, pe lângă activitatea de ordin tehnic ce se raportează la 
cărţi de muncă, evidenţe, concedii, pensionări, trebuie să dezvolte adevărate baze 
de date despre angajaţi: şcolarizări, perfecţionări, abilităţi pentru diferite posturi, 
training-uri, work-shop-uri, elemente de comunicare şi PR etc., tot ceea ce ţine de 
dezvoltarea unei strategii de resurse umane pliate pe strategiile de dezvoltare ale 
organizaţiei. 

Cât de interesaţi de acest lucru sunt managerii, se vede din rezultatele 
generale ale organizaţiilor lor. 

Toţi managerii sunt foarte atenţi la comportamentul angajaţilor, pentru a 
descoperi valorile umane şi a identifica nevoile în vederea atingerii nivelului maxim 
de eficienţă profesională, folosind instrumente motivaţionale adecvate.  

Eficienţa este privită ca cel mai important obiectiv managerial. 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?  Este bine 
ca atunci când apar anumite stări tensionale în interiorul unei organizaţii sau când 
este necesară o schimbare de strategie managerială, să se întocmească o listă de 
întrebări la care angajaţii trebuie să răspundă şi care ar trebui să arate  astfel: 

 
Factori care mă motivează 

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, 
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2) Respect pentru mine ca persoană, 
3) Repectarea pauzelor de masă/cafea, 
4) Salariu mai bun, 
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, 
7) Buna înţelegere cu colegii de serviciu, 
8) Şansa de a promova, 
9) Oportunitatea unei munci interesante, 
10) Faptul că nu trebuie să muncesc prea mult în fiecare zi, 
11) Să ştiu ce se întâmplă în organizaţie, 
12) Să fiu lăudat de şef în faţa colegilor atunci când fac un lucru bun, 
13) Un spor 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. 
 
Se recomandă ca timpul de răspuns să nu fie mai mare de 10 minute, iar 

angajaţii să nu semneze foaia cu răspunsuri. Ajunse în mâna managerului, acesta 
va şti ce fel de măsuri să ia, astfel încât să influenţeze pozitiv activitatea oamenilor 
din subordine. 

O vorbă bună, o primă de sărbători, solicitarea părerii angajaţilor, aer 
condiţionat în birouri sunt aspecte ce pot deveni ,,instrumente” de lucru la nivel 
managerial.     

Dintre numeroasele tehnici şi proceduri motivaţionale descriem succint 
două dintre cele mai simple, eficace şi larg utilizate, în organizaţiile de pretutindeni. 

 
A. Tehnica „ascultă şi răspunde” 

 
În esenţă, această tehnică implică, pe de o parte, o ascultare activă de 

către manager a mesajelor transmise de interlocutor, continuată de un feedback 
clar şi precis, astfel încât să se producă o comunicare eficace, subordonată 
realizării sarcinilor stabilite şi obiectivelor previzionate. Pe parcursul utilizării sale, 
managerii trebuie să respecte, aşa cum precizează specialiştii, mai multe reguli. 
Respectarea acestor reguli este de natură să asigure o comunicare bună, să 
sporească încrederea şi stima subordonaţilor faţă de manageri, să faciliteze 
dezvoltarea unor relaţii interpersonale eficace. 

 
B. Tehnica feedbackului motivaţional verbal sau a „recunoaşterii meritelor” 

 
Conţinutul său principal constă în a reacţiona într-o manieră explicită prin 

aprecieri prompte – pozitive sau negative – faţă de un subordonat după ce acesta a 
realizat o sarcină, un obiectiv sau a încheiat o perioadă de activitate. Managerul 
poate manifesta două tipuri de feedback: pozitiv, de gratulare, de mulţumire, atunci 
când rezultatele sunt apreciate ca bune; negativ, de critică, de pedepsire, atunci 
când consideră ca necorespunzătoare munca, rezultatele obţinute şi/sau 
comportamentul. Abilitatea de a-i face pe oameni să muncească cu tine şi pentru 
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tine, pe scurt, arta motivării celorlalţi în legătură cu scopurile comune este esenţială 
pentru succesul oricărui manager.  

Totodată, acest oportunist prin excelenţă (managerul) este preocupat 
aproape exclusiv de caracterul operaţional al motivaţiei. În activitatea 
conducătorilor moderni, previziunea comportamentului colaboratorilor lor este 
esenţială şi, chiar dacă este extrem de dificil de anticipat comportamentul specific 
al fiecăruia în parte şi al tuturor la un loc, specialiştii trebuie să identifice nu doar 
cine/ce este responsabil de un anumit comportament, ci şi cum poate fi el 
influenţat; în fond, doar identificarea cauzelor este o acţiune sterilă, fără ecou în 
procesul de conducere dacă pe baza lor nu se poate acţiona. 

Ştiinţele comportamentale trebuie să-i ofere deci, în primul rând, chiar dacă 
speculaţiile şi analizele teoretice sunt interesante, răspunsul la întrebarea 
fundamentală: pot fi dirijate motivaţiile oamenilor? Şi, implicit, să elucideze noţiunea 
de comportament dirijat. 

Indiferent de conotaţiile negative pe care ni le trezeşte termenul (până la un 
comportament manipulat nu este distanţă sesizabilă) avem de-a face cu un 
concept mult mai cunoscut şi folosit de toată lumea. 

O scurtă analiză a experienţelor de viaţă va evidenţia faptul că, de obicei, 
multe dintre acţiunile umane sunt precedate de anticiparea a ceea ce interlocutorii, 
alegătorii, colaboratorii, prietenii, familia etc. aşteaptă de la noi, ne comportăm cum 
sperăm că producem plăcere (sau neplăcere) celorlalţi. 

Reuşita este condiţionată fie de informaţii certe („iubeşte la nebunie muzica 
simfonică”) sau de previziuni privind aşteptările. Rezultă că, simplist, prin 
comportament dirijat trebuie să înţelegem dirijarea reacţiei favorabile a altei 
persoane printr-un comportament în consonanţă cu dorinţele, speranţele acesteia. 

De observat că, de fapt, cel manipulat nu este colaboratorul, ci cadrul de 
conducere care, pentru a-şi putea motiva angajaţii, trebuie să aibă un 
comportament cât mai aproape de aşteptările lor; de fapt, această schimbare de 
sens reprezintă una dintre modificările fundamentale în stilul modern de conducere. 

Scopul este de a arăta ce anume trebuie să cunoască managerii astfel 
încât să îmbunătăţească performanţele angajaţilor prin dirijarea comportamentului 
lor, motivându-i. De altfel, ne propunem ca întregul nostru demers să fie pus în 
slujba acestei idei. O incitantă provocare pentru un conducător este invitaţia de a 
răspunde la întrebarea: de ce muncesc oamenii? 

Posibilele răspunsuri au fost schiţate analizând formele motivaţiei, ştiut fiind 
faptul că fiecărei forme îi corespund tipuri de motive specifice care îi determină pe 
oameni să muncească. Instruirea şi, în măsura posibilităţilor, cunoaşterea cât mai 
exactă, de către manageri, tocmai a acestor motive cu ajutorul observaţiei şi chiar a 
diagnozei constituie o condiţie esenţială a posibilităţii conducătorilor de a răspunde 
provocării. 

Identificarea motivelor reale poate fi de multe ori un proces dificil, deoarece 
există riscul ca managerii să aibă în vedere propriile lor motivaţii atunci când le 
apreciază pe ale colaboratorilor lor. Altfel spus, cunoaşterea motivelor reale ale 
angajaţilor nu trebuie să fie, înainte de toate, un proces intuitiv, fără a-l exclude, ci 
trebuie să se bazeze pe un întreg instrumentar motivaţional. Este foarte uşor să 
avem idei greşite referitoare la ceea ce îi face pe oameni să muncească sau nu.  

Dacă diagnosticul este incorect, atunci şi măsurile destinate a corecta 
situaţiile existente pot fi cu totul necorespunzătoare. Schimbarea esenţială adusă 
de noua abordare cu privire la conducerea resurselor umane constă în faptul că 
obiectivul nu mai este ca oamenii să desfăşoare o activitate în parametrii daţi, ci 
obiectivul devine implicarea acestora în activitatea întreprinderii la nivelul maxim al 
posibilităţilor lor. 
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Nu mai avem de-a face cu performanţe stabilite la nivel individual, ci cu 
obiective la nivelul organizaţiei, individul fiind atras în realizarea acestora. 

Pentru atingerea acestui ţel, un cadru de conducere dispune de o gamă 
variată de instrumente, cum ar fi: potenţarea încrederii în sine a lucrătorilor cu 
scopul ca aceştia să devină motivaţi pentru angajarea în activităţi complexe; 
valorificarea muncii prin crearea de oportunităţi pentru obţinerea satisfacţiei şi 
evitarea insatisfacţiei în muncă sau prin construirea unui climat de apreciere a 
muncii bine făcute; asigurarea competiţiei constructive; asigurarea unui sistem de 
salarizare stimulativ; delegarea etc.  

Succesul utilizării acestor instrumente este dependent însă de existenţa 
concordanţei între persoană şi postul pe care îl ocupă. Pentru a putea pune în 
aplicare, cu şansă de reuşită, metodele şi tehnicile de motivare trebuie ca, atunci 
când se proiectează posturile, să se aibă în vedere şi implicaţiile motivaţionale 
pentru a se obţine o cât mai bună corelaţie persoană/post. 

Preluând din marketing ideea că mai toate organizaţiile fabrică produse 
numai dacă au verificat înainte existenţa cererii pentru acele produse, şi în 
proiectarea posturilor ar trebui practicată aceeaşi abordare. Ideal ar fi ca toţi aceia 
care creează locuri de muncă să verifice, în prealabil, dacă există forţă de muncă 
pentru posturile proiectate de ei şi nu să fie dispuşi să "înghesuie" oamenii 
disponibili în posturile create, ca într-un pat al lui Procust, pentru că întotdeauna se 
vor găsi persoane care să poată fi determinate să se potrivească postului. Pornind 
din start cu "omul potrivit la locul potrivit" este mult mai uşor de a acţiona apoi în 
conformitate cu noua optică adusă de antrenarea şi motivarea lucrătorilor.  

Un alt aspect de care trebuie ţinut cont atunci când se argumentează 
necesitatea cunoaşterii motivaţiei de către manageri este acela, sugerat de altfel pe 
parcursul acestui capitol, că se poate vorbi de motivaţie individuală, dar şi de 
motivaţie de grup. Temeiul pentru care este luată spre dezbatere motivaţia de grup 
constă tocmai în faptul că organizaţia este un grup social, deci, este aducătoare de 
trebuinţe specifice.  

Motivaţia de grup fiind un spaţiu specific de probleme, a luat naştere ideea 
abordării acestuia într-o manieră de marketing, apărând astfel marketingul intern ca 
mod eficient de practicare a conducerii resurselor umane. Ce ar presupune 
angajarea cadrelor de conducere în demersul marketingului intern? 

Ar presupune, în primul rând, stabilirea produsului de vânzare, în cazul 
CSP, actul educaţional. Organizaţia are: identitate şi imagine, conducători şi 
personalităţile acestora, planuri şi proiecte de dezvoltare, organizare şi mod de 
funcţionare, posibilităţi de dezvoltare, condiţii de muncă, climat şi ambianţă, 
produse şi servicii etc. 

Prin antrenare-motivare urmărindu-se atragerea angajaţilor către 
obiectivele organizaţiei, apare evident că subscrierea salariatului la cerinţele 
organizaţiei devine o sarcină de asumat conştient şi profesional. În al doilea rând, 
este necesară stabilirea pieţei de cucerit. Aceasta este formată din ansamblul 
colaboratorilor, totalitatea personalului organizaţiei, cu caracteristicile sale unice: de 
personalitate şi cultură, de experienţă şi cunoştinţe, de competenţe tehnice şi 
umane, de responsabilităţi, de apartenenţă şi origine etc. În al treilea rând, este 
vorba de relaţia comercială şi anume relaţia om-organizaţie, urmărindu-se 
permanent optimizarea interacţiunilor.  

O listă cu paşi cu caracter practic, care pot crea şi susţine un mediu de 
lucru motivant poate fi următoarea:  

 stabilirea unor obiective incitante, însă, în acelaşi timp, realiste şi 
realizabile; managerul trebuie să implice angajaţii în determinarea propriilor lor 
obiective;  
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 oamenii au nevoie să simtă că deţin controlul (total sau cel puţin parţial);  
 informarea angajaţilor cu privire la deciziile care le vor influenţa 

activitatea şi, de fapt, cu privire la orice aspect important legat de organizaţie;  
 creşterea responsabilităţilor individuale prin mai multă delegare;  
 activitatea trebuie repartizată astfel încât fiecare să aibă şansa de a-şi 

asuma mai multă responsabilitate şi de a dobândi mai multă experienţă;  
 înţelegerea clară, din partea angajaţilor, a faptului că realizările şi 

eşecurile depind de definirea clară a relaţiei între efort şi recompensă (cu 
asigurarea că angajaţii au înţeles corect această relaţie); 

  recunoaşterea realizărilor angajaţilor, fără a banaliza însă recompensele 
prin distribuirea lor cu prea mare uşurinţă.  

Aceste măsuri reprezintă, de fapt, baza unui bun management al 
angajaţilor şi fac ca motivaţia să nu mai pară un concept atât de nebulos pe cât 
sună pentru mulţi. Din problematica studiată de specialiştii în domeniu, rezultă că 
există teorii care fac trimiteri la folosirea încurajărilor ca factor motivator. 

Acest tip de motivaţie dezvoltă dorinţa angajaţilor de a obţine performanţe 
superioare. Un sistem de recompense bine întemeiat va motiva angajaţii să lucreze 
eficace pentru a beneficia de efectele dorite din partea organizaţiei. Acest sistem 
va avea un impact pozitiv asupra moralului şi satisfacţiei angajaţilor. În încercarea 
lor de a descoperi noi şi eficiente căi de sporire a motivaţiei angajaţilor, managerii 
au început să caute sisteme de recompensare inovative, toate având caracter 
motivaţional. Sistemul de motivare prin pachete de beneficii opţionale este din ce în 
ce mai folosit în zilele noastre şi pot include: 

 tichete de masă; 
 asigurare de sănătate; 
 plata vacanţelor; 
 plata zilelor de sărbătoare; 
 asigurare de viaţă; 
 asigurarea unei cote de consum de energie fără plată; 
 un număr de călătorii pe calea ferată gratuite etc. 

 
Rămâne de văzut în ce măsură diferitele tipuri de motivare duc la o 

modificare comportamentală a angajaţilor. Modul în care conducătorii identifică cele 
mai bune şi motivante instrumente de lucru ţine de abilităţile acestuia şi de modul 
în care rezultatele managementului participativ devin pozitive. 
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MANAGEMENTUL CONFLICTULUI ORGANIZAŢIONAL  

Subinspector de poliţie Corina POPESCU 

I. INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL 
CONFLICTULUI ORGANIZAŢIONAL 

Cei mai mulţi manageri descriu conflictul ca o stare tensională care apare 
atunci când două sau mai multe grupuri din cadrul organizaţiei trebuie să intre în 
interacţiune pentru a îndeplini o sarcină, a lua o decizie şi a realiza un obiectiv sau 
a soluţiona o problemă. Simpla interacţiune nu este de ajuns pentru a produce un 
conflict. Trebuie ca: 

• interesele grupurilor să fie diferite; 
• acţiunile unui grup să determine reacţii negative la alţii; 
• grupurile, incapabile să soluţioneze controversa, să se critice reciproc. 

 
Astfel spus, conflictul este procesul care are loc atunci când o persoană 

sau un grup dintr-o organizaţie frustrează pe un altul de atingerea obiectivului 
propus (G. Johns, 1998). Privit în această manieră, conflictul interpersonal implică 
atitudini şi comportamente antagonice. În ce priveşte atitudinile, persoanele aflate 
în conflict îşi cultivă antipatia reciprocă şi dezvoltă stereotipuri negative unii faţă de 
alţii. Ca urmare, grupurile aflate în conflict îşi influenţează colegii, colaboratorii sau 
prietenii. Aceştia, fie se alătură grupului, fie rămân în expectativă. Atât timp cât 
conflictul rămâne nerezolvat, performanţele organizaţiei sunt afectate, relaţiile de 
muncă ale celor implicaţi direct şi, prin extensie, al întregii organizaţii, sunt 
deteriorate. 

În esenţa lor, conflictele organizaţionale sunt asemănătoare cu cele umane. 
Singura diferenţă este că, dacă pentru cele din urmă, cauzele stau în viaţa 
personală de zi cu zi, cele dintâi au cauze ce ţin de “viaţa” organizaţiei, a grupurilor 
de muncă ce compun organizaţiile. Cauzele sunt determinate de cele trei obiective 
ale oricărei organizaţii: rezolvarea misiunilor şi sarcinilor, asigurarea unui climat de 
muncă agreabil şi construirea unei imagini (prestigiu) în societate. 

O definiţie mai operaţională a conflictului ar fi: „ciocnire” de opinii/interese 
între oameni sau grupuri de oameni. 

Termenul „ciocnire” scoate în evidenţă faptul că un conflict nu este 
neapărat rău sau bun, el fiind mai degrabă o situaţie de diferenţă, de manifestare a 
unor diferende, nici constructive, nici distructive. 

Consecinţa acestei viziuni este că managerul nu trebuie să elimine cu orice 
preţ toate conflictele, ci numai pe acelea care se dovedesc reale obstacole în calea 
realizării obiectivelor. Mai mult, câteva surse şi niveluri ale conflictelor se dovedesc 
benefice în situaţia în care sunt utilizate ca instrumente pentru schimbare şi 
inovare. 

Problema reală care trebuie pusă în discuţie nu este cea a conflictului în 
sine, ci a modului în care poate fi canalizat şi gestionat. 

Gestionarea şi canalizarea sunt cele care transformă conflictul în pozitiv 
sau negativ. Efectele negative, distructive sunt bine cunoscute. Conflictele pot face 
indivizii sau grupurile să devină ostili, să refuze cooperarea, alocarea de resurse, 
furnizarea de informaţii (lucruri ce intră în obligaţiile lor profesionale) sau să 
intervină în activitatea altora în mod nejustificat, pentru a pedepsi. 
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Pe de altă parte, conflictele pot avea şi un aspect pozitiv, constructiv. Ele 
pot determina găsirea unor soluţii mai bune şi rezolvarea unor probleme. În plus, 
ele pot ridica moralul şi pot spori coeziunea membrilor grupului. De asemenea, prin 
încurajarea unor idei noi, conflictele pot stimula creativitatea şi inventivitatea. 

Managementul conflictelor trebuie să dezvolte aptitudini şi deprinderi şefilor 
şi comandanţilor pentru ca aceştia să gândească aspectele pozitive şi negative ale 
conflictelor şi să găsească rapid soluţii de rezolvare a acestora. 

II. SURSELE CONFLICTELOR ORGANIZAŢIONALE  

Conflictele organizaţionale se pot manifesta în grup (între membrii 
organizaţiei) şi între grupuri (formaţiuni, compartimente, departamente etc.). Pentru 
a înţelege mai bine sursele ce declanşează conflicte, le vom împărţi în surse de 
conflict în grup şi surse de conflict între grupuri. 

Sursele de conflict în grup constau din: 
 diferenţele în pregătirea profesională: deşi managerii doresc ca toţi 

subordonaţii lor să fie foarte bine pregătiţi profesional, realitatea ne arată că unii 
sunt mai bine pregătiţi decât alţii, dau rezultate mai bune decât alţii. Tocmai 
această diferenţă poate naşte conflicte. Astfel, cei care rămân în urmă îi vor privi cu 
invidie pe ceilalţi şi le vor minimaliza activitatea ori de câte ori este posibil. Dacă cei 
care rămân în urmă au şi funcţii de conducere, situaţia se complică. 

 diferenţele de comportament şi caracter: organizaţiile nu au ajuns la o 
asemenea eficienţă în selecţia personalului încât să se asigure nu numai de o 
compatibilitate cu postul, dar şi o compatibilitate interpersonală în cadrul grupurilor 
de muncă. Compatibilitatea interpersonală vizează o înţelegere mutuală între 
oameni. Oamenii compatibili se simt bine unii lângă alţii, se ajută reciproc, se 
încurajează şi se apleacă reciproc asupra intereselor şi problemelor. 

Managerul are obligaţia să intuiască din mers compatibilităţile dintre 
oamenii săi. El trebuie să pună în relaţii de muncă persoanele compatibile 
(alcătuirea echipelor de lucru, aşezarea în birouri etc.) şi să reducă la maximum 
relaţiile profesionale între persoanele incompatibile. În acest fel, se va feri de foarte 
multe conflicte, unele inutile. 

Referindu-ne la comportamentele unor persoane dificile, putem spune că 
există, în organizaţii, unele persoane care au un comportament diferit de al altora 
dar care, totuşi, se înscrie în toleranţa şi aşteptarea organizaţiei. Nu de puţine ori 
se afirmă, în practica organizaţiilor, despre o persoană că este dificilă astfel încât, 
în timp, ajunge să fie ceea ce se numeşte angajatul problemă. 

Câteva tipuri de comportamente dificile, uşor de recunoscut în practică, 
sunt ilustrate astfel: 

• colericul – este, cel mai probabil, persoana generatoare de conflict 
deoarece se aprinde din te miri ce. Este inconstantă, imprevizibilă şi foarte labilă; 

• cusurgiul – este cel care nu ajută pe nimeni cu nimic (fără plată), iar când 
se produce ceva rău reaminteşte tuturor că el i-a prevenit. Îşi urmăreşte propriul 
interes cu încăpăţânare, dorind să arate tuturor că el este cel mai tare; 

• plângăreţul – deşi îşi rezolvă sarcinile, se vaită tot timpul. Face o pasiune 
din a le explica celorlalţi cât efort depune şi cât de grele sunt lucrurile pe care le-a 
realizat; 

• bârfitorul – inventează şi colportează (întreţine) zvonuri. Poate crea 
uneori o adevărată atmosferă incendiară; 

• perplexul este un încurcă-lume veritabil. Fără discernământ, el amestecă 
lucrurile, oamenii şi situaţiile afirmând, însă, că nu este vina lui. Provoacă iritare şi 
confuzie; 
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• vorbăreţul – nu rămâne niciodată dator cu vreo replică. Are întotdeauna 
de spus ceva despre toţi şi toate. 

• niveluri ierarhice exagerate – existenţa unui mare număr de niveluri 
ierarhice diferenţiate între ele prin diverse simboluri ale puterii – birou separat şi 
linie telefonică directă, prioritate la premii, recompense şi avansări, maşinile 
organizaţiei puse la dispoziţie, precum şi sisteme de salarizare diferenţiate pot 
constitui frecvente şi puternice surse de conflict. 

Comunicarea defectuoasă: comunicarea înseamnă capacitatea şi abilitatea 
de a schimba informaţii în vederea realizării unui interes. Managerii îşi petrec o 
mare parte din timp comunicând în diferite feluri – verbal, scris, nonverbal, telefonic 
etc. 

Oferirea unor informaţii insuficiente, trunchiate sau folosirea unor mijloace 
de comunicare inadecvate sunt de natură să înmulţească conflictele. Comunicarea 
defectuoasă poate fi combătută prin cooperare, care permite fiecărei persoane să 
înţeleagă poziţia şi argumentele celeilalte. Dacă cei antrenaţi în conflict doresc să 
coopereze pentru a găsi cea mai acceptabilă soluţie, ei pot începe prin a schimba, 
în mod deschis şi sincer, informaţii relevante, fiind posibil a privi dincolo de 
subiectele aflate, în mod aparent, în dispută şi a descoperi cauzele reale ale 
conflictului. Schimbul de informaţii permite fiecărei persoane să aibă acces la 
raţionamentele şi cunoştinţele celeilalte, neîncrederea, confuzia şi  neînţelegerea 
putând fi astfel diminuate în mod considerabil. 

Misiunea managerului este nu numai aceea de a prezenta clar pretenţiile 
organizaţiei de la subordonaţii ei, ci şi de a ţine la curent membrii organizaţiei cu 
toate schimbările care apar. „Stabilirea termenilor” este sarcina şefilor. Ei trebuie să 
vorbească pe înţelesul subordonaţilor, să dea lămuriri acolo unde nu s-a înţeles şi 
să răspundă la toate întrebările acestora. Claritatea cerinţelor este foarte 
importantă, de multe ori subordonaţii acuzând conducerea de faptul că nu a ştiut ce 
să ceară de la ei. Nu este treaba subordonatului să facă ordine în cerinţe, 
instrucţiuni, procedee de intervenţie, modalităţi de rezolvare a problemelor etc. 

III. SEMNELE APARIŢIEI UNUI CONFLICT ŞI EVOLUŢIA ACESTUIA 

Conflictul ca ciocnire de interese este extrem de diversificat. În fapt, orice 
nepotrivire, diferenţă, opoziţie poate fi catalogată drept conflict. Vorbim de conflicte 
interioare, de conflicte distructive şi constructive, de conflicte latente şi manifeste. 

Înainte de a aborda un conflict, trebuie să-l puteţi recunoaşte. În multe 
cazuri, semnele unui conflict sunt evidente şi explicite: certuri, discuţii contradictorii, 
nervi, uneori chiar confruntări fizice sau dispute cu caracter oficial şi reclamaţii. 

Astfel de conflicte sunt uşor de remarcat, dar sunt şi multe divergenţe mai 
puţin făţişe. Unele din semnele conflictelor ascunse sunt: 

• o anumită răceală sau formalism în relaţiile dintre oameni; 
• tăceri prelungite, penibile, în cadrul şedinţelor; 
• absenţe de la şedinţe; 
• puncte care apar mereu pe agendele întrunirilor, dar care nu ajung 

niciodată să fie rezolvate; 
• refuzul comunicării între indivizi sau grupuri; 
• „combaterea” unui individ sau grup de către altul; 
• retragerea oamenilor de la discuţii şi evitarea anumitor subiecte; 
• recursul constant la regulile şi procedurile formale.  
Această paletă de semnale nu trebuie să-i scape din atenţie managerului. 

Aceste simptome nu constituie, în mod direct, cauze ale situaţiilor conflictuale, dar 
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ele pot influenţa în mod hotărâtor apariţia conflictului. În principal, un conflict 
parcurge cinci etape importante: 

• starea tensională, în care există toate condiţiile declanşării conflictelor, 
fără ca acestea să fie încă sesizate.  

• recunoaşterea stării conflictuale, de către cei implicaţi în conflict sau de 
către alte persoane din afara grupului sau persoanelor implicate, constituie a doua 
etapă în derularea unui conflict. Odată focalizată atenţia asupra acestor stări, 
situaţia conflictuală este resimţită, recunoscută şi începe să-i preocupe pe toţi cei 
implicaţi în conflict.  

• declanşarea conflictului – în acest stadiu, conflictul este vizibil chiar şi 
pentru cei neimplicaţi direct în el. Aici se stabileşte „filosofia conflictului” şi 
gestionarea acestuia. Este un conflict distructiv sau constructiv? Cum pot fi 
accentuate caracteristicile constructive ale conflictului? Cum pot fi estompate 
caracteristicile distructive ale conflictului? 

Conflictele distructive apar atunci când: 
• conflictul este generat de erori; 
• este scăpat de sub control, nefiind soluţionat la momentul oportun; 
• problemele au fost atât de grave încât nu s-a putut ajunge la o soluţie 

acceptată; 
• comunicarea dintre competitori devine anevoioasă şi nedemnă de 

încredere; 
• capacitatea fiecărei părţi de a observa şi de a răspunde la intenţiile 

celeilalte este serios afectată; 
• acţiuni în forţă, deturnarea realităţii, informaţie trunchiată; 
• cu cât conflictul avansează, cresc eforturile şi investiţiile în conflict, 

şansele ajungerii la o soluţie fiind tot mai reduse; 
• resursele personale şi organizaţionale se consumă în condiţii de ostilitate 

şi dispreţ, existând o permanentă stare de nemulţumire. 
Conflictele constructive apar atunci când: 
• conflictul este generat de cauze multiple; 
• poate fi menţinut la un nivel controlabil; 
• permite soluţionarea problemelor la momentul oportun; 
• se poate ajunge la o soluţie acceptată de cei implicaţi; 
• comunicarea dintre competitori devine intensă şi demnă de încredere; 
• fiecare parte observă şi răspunde la intenţiile celeilalte; 
• cu cât conflictul avansează, iar mizele devin mai importante, cu atât 

cresc eforturile şi investiţiile fiecărei părţi, existând şanse de ajungere la 
soluţionare; 

• indivizii şi organizaţiile devin mai creative şi mai productive; 
• permite distribuirea mai eficientă a resurselor, elimină tensiunile şi 

facilitează efectuarea schimbărilor; 
• asigură motivaţia personalului ducând la un comportament creator; 
• creşte coeziunea, gradul de organizare şi loialitatea grupului; 
• sfârşitul conflictului – se realizează prin schimbarea condiţiilor iniţiale 

care au dus la declanşarea conflictului. Apar, astfel, condiţiile care permit 
cooperarea sau declanşarea unui nou conflict. 

IV. TIPURI DE CONFLICTE 

Deşi o mare varietate de cauze poate contribui la izbucnirea conflictelor 
organizaţionale, cele mai multe conflicte se reduc la câteva tipuri de bază. Ele 
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includ dispute legate de fapte, proceduri, obiective. Să urmărim principalele tipuri 
de conflicte în funcţie de intensitatea şi de importanţa lor:  

• disconfortul – sentimentul intuitiv că ceva nu este în ordine, chiar dacă 
nu poţi spune cu exactitate ce. O vorbă aruncată în vânt de un coleg, 
supărarea nejustificată a şefului, imposibilitatea de a încheia o lucrare la 
timp, oboseala acumulată, probleme personale fac ca ritmul constant al 
vieţii de zi cu zi să fie întrerupt.  
     Avertizarea este cea care determină disconfortul. Este un fel de conflict 
interior, ca atunci când individul nu ştie cu precizie ce trebuie să facă şi ce 
se cere de la el. În măsura în care starea de disconfort ne afectează în cel 
mai neînsemnat mod ea trebuie eliminată. Îmbărbătarea, odihna, gândirea 
pozitivă, realizarea unor activităţi plăcute, sunt modalităţi de eliminare a 
disconfortului. Nu aşteptaţi, pasiv, să treacă odată cu timpul. S-ar putea să 
aveţi surprize. Disconfortul generalizat creează incidente; 
• incidentul reprezintă al doilea tip de conflict ca intensitate, după 
disconfort. Este un indiciu că starea ta de disconfort a scăpat de sub 
control. Organismul este dezechilibrat şi nu găseşte o modalitate de a 
rezolva problema. Individul poate deveni uşor nervos, reacţionează 
anormal la fapte minore şi începe să perceapă distorsionat faptele. Ele nu 
sunt percepute ca un conflict, fiind considerate fireşti şi normale în viaţa 
oamenilor şi pleacă de la fapte mărunte, prost percepute. Individul nu le 
acordă o importanţă mare, ca atare nu intră în sfera lui de interes. Ele 
acţionează asupra individului prin efectele lor involuntare şi se datorează 
centrării excesive pe trebuinţa de securitate şi protecţie dictată de starea de 
disconfort; 
• tensiunea ca tip de conflict interior generalizat este o acumulare uriaşă 
de gânduri negre şi opinii fixe. Este tipul de conflict cu cel mai mare 
consum de energie psihică. 
     Propria tensiune distorsionează percepţia asupra celuilalt şi toate 
acţiunile sale. Celălalt este văzut într-o lumină proastă, gata sa facă rău. 
Atmosfera se încarcă, în lipsa comunicării, starea emoţională are 
intensitate maximă, fiecare montându-se şi creându-şi scenarii care să le 
satisfacă prejudecăţile şi subiectivismul. Tensiunea face ca situaţia 
conflictuală să crească. Montarea pe o idee fixă, de multe ori falsă şi fără 
acoperire, dublată de gândirea negativă pregăteşte criza – ultimul tip de 
conflict, cel mai agresiv şi violent; 
• criza îmbracă diferite forme: de la agresiuni simbolice dure – înjurături, 
folosirea unui limbaj suburban, certuri, scandaluri până la agresiunea fizică 
– lovirea, bătaia, maltratarea, agresarea sexuală etc. Violenţa este un 
semn indubitabil al crizei, întrucât cearta se înfierbântă, iar oamenii întrec 
măsura şi se lasă dominaţi de sentimente. Întreaga energie negativă 
acumulată se eliberează. Rezistenţa la frustrare se micşorează 
considerabil, conştiinţa morală îl eliberează pe individ de multe restricţii 
morale. Mecanismele de apărare involuntare, gândirea negativă, opiniile 
fixiste şi negativiste îl determină pe individ să adopte o conduită distructivă 
şi agresivă. După această etapă, individul, în funcţie de orientarea gândirii, 
se va încărca, din nou, energetic, într-o manieră distructivă, sau se va 
orienta spre o manieră constructivă, încercând să aplaneze criza. 
Managementul conflictelor prezintă impactul pe care conflictul îl are în 

organizaţie, modul de structurare şi, ceea ce este mai important, formează şi 
dezvoltă la manageri, aptitudini şi deprinderi de a rezolva cât mai eficient 
conflictele. 
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DE CE MANAGEMENT DE PROIECT? 

Comisar de poliţie Monica AGAPIE 
 
 

Să ai timp în ziua de azi este un lux. Se cer din ce în ce mai multe rezultate 
într-un timp din ce în ce mai scurt. Rezultatele trebuie să probeze calitatea muncii 
depuse. Treabă deloc uşoară, am putea spune. Cu un management de proiect 
aplicat în mod profesionist, lucrurile nu doar se derulează mai rapid, ci şi mai uşor. 
Lucrând astfel, o parte dintre probleme pur şi simplu dispare, se menţine tot timpul 
o imagine de ansamblu asupra derulării proiectului în sine, oferă o mai bună 
coordonare a echipei, munca nu mai este atât de împovărătoare. Managementul de 
proiect îţi oferă posibilitatea să ai mai mult timp pentru a-ţi savura succesele! 

Indiferent de domeniul la care facem referire, astăzi, mai mult ca oricând, 
putem foarte uşor identifica elemente legate de managementul de proiect. Astfel, 
managementul de proiect a apărut ca o modalitate de planificare, organizare, 
implementare, coordonare şi control ale activităţilor mai mult sau mai puţin 
complexe din diferite arii de activitate: industriale, politice, sociale, comerciale, 
culturale etc. În prezent, orice activitate este privită ca un proiect presupunând 
parcurgerea unor paşi specifici, de la analiza nevoilor pînă la identificarea 
modalităţilor de reutilizare eficientă a rezultatelor proiectului. 

Coordonarea unui proiect poate să apară, la o primă vedere, o sarcină 
dificilă, oarecum specializată, ce necesită un anumit tip de experienţă, cunoştinţe şi 
abilităţi. Poate să pară, în egală măsură, o provocare greu de realizat şi de dus la 
bun sfârşit. Totuşi, oricare dintre noi este, într-un anume fel, în viaţa de zi cu zi, un 
veritabil manager de proiect. Fie că trebuie să organizăm petrecerea de majorat, 
planificarea vacanţei de iarnă la schi, găsirea unui nou loc de muncă sau derularea 
unui proiect de dezvoltare a departamentului în care lucrăm, ne aflăm în situaţia  
de a planifica obiective, organiza resurse, implementa efectiv activităţi, motiva 
echipa sau coordona ansamblul, adică tot ceea ce trebuie să facă un manager de 
proiect. 

Cuvântul „proiect” derivă din cuvântul latin „projicere”, care înseamnă a 
arunca înainte. Aşadar, putem afirma că proiectul este un proces ca presupune: 

un punct de plecare… de la care… cineva „aruncă” ceva „înainte”… 
spre o anumită ţintă… 

Pornind de la aceste repere esenţiale, putem identifica următoarele 
caracteristici ale unui proiect: 

 se desfăşoară într-un timp limitat: începutul şi sfârşitul proiectului sunt 
bine delimitate;  

 este implementat de o echipă de proiect care se constituie ad-hoc: 
echipa se întruneşte strict pentru proiectul în care este implicată, la finalul acestuia 
ea dizolvându-se; 

 are obiective precise, clar formulate; 
 are rezultate concrete, măsurabile, unice (proiectul livrează un produs); 
 are un plan riguros; 
 este alcătuit din activităţi interdependente, intercondiţionate; 
 dispune de resurse limitate: resurse financiare (buget stabilit dinainte), 

resurse umane, echipamente, dotări, sedii, materii prime şi materiale, informaţie, 
prestigiu; 
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 Implică schimbare: derularea proiectului produce, în mod obligatoriu, o 
schimbare; 

 orice proiect implică şi riscuri: acţiunile şi procesele specifice sunt 
caracterizate întotdeauna de un grad de risc, ca urmare, managementul riscului 
prezintă importanţă deosebită; 

 are o metodologie specifică; 
 implică o strategie de dezvoltare.   

 
Generic, managementul de proiect reprezintă totalitatea cunoştinţelor de 

specialitate şi a metodelor utilizate la realizarea proiectelor. În timp ce calificarea 
unei persoane în „management” sau „conducere” este considerată, de cele mai 
multe ori, drept o competenţă socială, „managementul de proiect” este asociat cu 
noţiuni/cunoştinţe metodice şi de specialitate. 

Managementul de proiect este privit ca reprezentând „valul viitorului”. 
Având, însă, în vedere faptul că astăzi nu numai că auzim vorbindu-se despre 
proiecte în aproape orice context, ci a devenit chiar o necesitate să avem 
cunoştinţe legate de managementul proiectului pentru a ne putea descurca în 
activitatea zilnică, putem spune că viitorul este azi. 

Cu atât mai mult cu cât există resurse aflate la dispoziţia statelor membre 
ca instrumente financiare structurale, ca şi alte programe europene şi linii de 
finanţare destinate problemelor specifice cu care se confruntă formaţiunile ce 
alcătuiesc Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, putem spune că acesta 
nu se abate de la regulă, putând deveni, în timp, o organizaţie bazată în mare 
măsură pe proiecte. Astfel, în contextul exprimat aici, îmbunătăţirea expertizei 
lucrătorilor MIRA în domeniul accesării fondurilor şi gestionării proiectelor este 
considerată a fi parte din programul de formare şi pregătire continuă. 

DE CE UN CURS DE MANAGEMENT DE PROIECT LA CSP? 

Max Weber, cunoscut economist politic şi sociolog german (n.1864 –  
d. 1920), considerat unul dintre fondatorii studiului modern al sociologiei şi 
administrării publice, a descris, la începutul secolului trecut, instituţia publică de tip 
birocratic ca fiind ideală. Aceasta presupune o ierarhie de tip piramidal în care 
sarcinile sunt distribuite unilateral, de sus în jos. Colaborarea pe orizontală se face 
doar cu interogarea prealabilă a tuturor nivelurilor ierarhice (parcurgerea traseului 
invers delegării sarcinilor), ceea ce presupune timpi morţi între niveluri ierarhice 
diferite. De atunci şi până în zilele noastre, indiferent de schimbările profunde ce au 
avut loc în societate – cum ar fi cele petrecute în medicină, în tehnică şi în 
cercetare, dar şi în alte domenii – administraţia publică oriunde în lume este 
alcătuită tot după model weberian, conferind acestor aparate birocratice cea mai 
mică mobilitate comparativ cu sectorul public, care funcţionează după principii 
moderne, adaptate noilor provocări.   

De aceea, pentru eficientizarea muncii, există în prezent tendinţa ca 
sectorul public să preia tehnicile şi practicile managementului modern utilizate în 
sectorul privat. Însă acest proces, de transferar a tehnicilor din sfera privată în cea 
publică, nu este uşor nicăieri.  

Uneori, acest lucru înseamnă schimbarea unor structuri şi metode 
consacrate în timp şi întotdeauna există argumentul că firmele private trebuie să 
treacă testul pieţei (profitul) în timp ce testul sectorului public este o problemă mai 
complicată. Şi sectorul public trebuie să treacă un fel de „test al pieţei”, care ia 
forma disputei politice pentru putere, exprimată parţial prin voturile câştigate 
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datorită realizărilor Guvernului. Nu este totuşi acelaşi lucru. Diferenţa apare clar 
când vorbim despre răspundere şi despre formele diferite ale acesteia, aplicabile 
organizaţiilor private şi celor publice. Administraţia clasică, guvernată de un set de 
acte normative specifice, nu mai este adecvată pentru acest scop. Funcţionarea 
unei administraţii publice moderne, flexibile şi eficiente constituie o condiţie 
esenţială a transformării structurale a societăţii româneşti, a realizării unei reforme 
profunde în toate domeniile vieţii social-economice, a creşterii rolului cetăţeanului 
în luarea deciziilor. De asemenea, realizarea acestor schimbări profunde trebuie să 
se înscrie pe coordonatele impuse de integrarea în Uniunea Europeană, ceea ce 
presupune atingerea – la termenele stabilite – a unor standarde de funcţionare 
caracteristice statelor membre. Administraţia publică trebuie să fie capabilă să facă 
faţă provocărilor pe care le are de înfruntat. Societatea civilă şi sectorul privat 
trebuie să găsească în administraţie un partener care să faciliteze comunicarea, să 
ofere pârghiile şi instrumentele pentru ca acestea să se poată exprima şi dezvolta. 
O administraţie rigidă, constrânsă de propriile resurse, norme şi regulamente nu 
poate oferi cel mai prompt răspuns la nevoile societăţii, constituindu-se astfel într-o 
barieră, deseori greu de trecut. 

Dacă, în esenţă, managementul schimbării presupune realizarea unui set 
de abilităţi, tehnici şi discipline atunci managementul proiectelor ca disciplină 
didactică poate constitui o pârghie, printre altele, în instruirea oamenilor, vectori ai 
schimbării. Astfel, Centrul de Studii Postuniversitare din cadrul MIRA devine, cu 
siguranţă, o mică rotiţă, dar deloc nesemnificativă, în angrenajul care presupune 
schimbarea şi modernizarea organizaţională, prin instrumentele pe care le poate 
oferi diferitelor categorii de personal. Se aşteaptă, ca după parcurgerea unui curs 
de management de proiect, absolvenţii să dobândească anumite competenţe, cum 
ar fi: capacitatea de a stabili misiunea unui proiect, de a elabora un plan de muncă 
pe pachete de lucru (working breakdown structure), o matrice cadru logică a 
proiectului, capacitatea de a realiza o bună planificare a timpului/ 
obiectivelor/resurselor şi de a le gestiona eficient, capacitatea de control şi analiză 
post-factum etc.  

Perceperea clară şi profundă a nevoii de schimbare de către managerii 
organizaţiei este indispensabilă procesului schimbării. Perceperea schimbării este 
importantă, dar nu suficientă şi de aceea trebuie susţinută de un complex de 
activităţi efective din partea managerilor. Pe de altă parte, personalul organizaţiei 
trebuie ajutat să înţeleagă că actuala structură organizatorică trebuie adaptată la 
noile cerinţe pe care le presupune economia concurenţială, că managerilor le 
trebuie instrumente eficace de planificare şi evaluare a activităţilor complexe, iar 
deciziile acestora au nevoie de o fundamentare participativă, folosindu-se metodele 
şi tehnicile moderne de management.  

Conform literaturii de specialitate, există trei abordări uzuale pentru 
generarea presiunilor interne favorabile schimbării: 

• abordarea de sus în jos, 
• abordarea de jos în sus, 
• abordarea bazată pe serviciile unui expert, fiecare dintre ele având 

diferite avantaje şi dezavantaje. 
Deci, în egală măsură, personalul de execuţie poate fi sensibilizat să 

primească acele instrumente de lucru, făcând misiunea managerilor mai uşoară. 
Schimbările fac parte din viaţa managerială şi organizaţională. Ele pot fi 

importante, se produc din ce în ce mai frecvent şi pot fi decisive pentru 
supravieţuirea organizaţiei. Schimbările pot oferi persoanelor implicate diferite 
oportunităţi: creşterea satisfacţiei profesionale, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, 
ameliorarea practicilor adoptate, sporirea eficienţei etc. 
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În concluzie, Centrul de Studii Postuniversitare va putea oferi, prin cursul 
de management de proiect, într-un interval de timp relativ scurt, know-how-ul 
necesar pentru dobândirea unora dintre „uneltele de lucru” necesare. 

CUI SE ADRESEAZĂ? 

Aşa cum am menţionat anterior, acest curs se adresează mai multor 
categorii de personal, conţinutul acestuia putând fi adaptat în funcţie de publicul 
ţintă. Astfel, el poate consta dintr-un singur modul (management de proiect, ca 
atare) destinat managerilor de la orice nivel, dar şi personalului de execuţie, 
dezvoltat şi completat cu un alt modul de „accesare de fonduri structurale şi scriere 
de proiect”, adresat în special personalului de execuţie, cu pondere în categoria de 
personal neoperativ. Prezenţa specialiştilor din Unităţile de Implementare 
Programe poate constitui un element de sprijin pentru procesul de training, având 
în vedere familiarizarea acestora cu tematica de curs.  

CUM VA ARĂTA VIITORUL CURS? 

Lecţii învăţate de la alţii: experienţa oferită de traineri austrieci şi nu 
numai este una extrem de importantă, prin conţinut, abordare interactivă, aplicaţii 
practice pe grupuri de diferite dimensiuni (2-7 participanţi), astfel încât să se ofere 
oportunitatea de a lucra împreună cât mai multe persoane, stimulând coeziunea şi 
munca în echipă, eliminarea barierelor dintre traineri şi cursanţi, utilizarea unui 
bogat arsenal de mijloace didactice, folosirea de exemple practice pentru fiecare 
secvenţă teoretică expusă. 

 
Timp necesar: în mod optim, cursul ar trebui să se limiteze la o săptămână 

(5-7 zile lucrătoare, deşi este destul de dificil dacă sunt luate în considerare ambele 
module). De asemenea, el trebuie să fie compact, să se desfăşoare în aceeaşi sală 
de curs, pentru a beneficia de materialele didactice create, pe care se poate reveni 
şi lucra în continuare (se folosesc pentru dezvoltarea unor teme în mai multe 
etape). 

 
Număr de participanţi: dimensiunea optimă a grupei este de 14-16 

participanţi. 
 
Ca o posibilă problematică ce ar putea fi abordată în cadrul modulul de 

management de proiect, propunem următoarele: (1) Bazele conceptuale ale 
proiectului (noţiune, elemente şi tipuri de proiecte), (2) Managementul 
proiectelor cu finanţare internaţională (definiţii, abordări sistemice, planificare, 
instrumente de planificare, managementul obiectivelor, managementul timpului, 
planificarea bugetului), (3) Roluri şi atribuţii în cadrul proiectului (ordonator, 
manager de proiect, asistent, echipă, roluri în echipă etc.); (4) Structura 
proiectului (sarcini şi responsabilităţi, structură operaţională şi organizaţională); (5) 
Conflicte în cadrul proiectului (managementul conflictelor, modelul Glasl); (6) 
Analiza mediului/riscului (analiza mediului extern şi intern, evaluarea mediului, 
plan de măsuri, analiză de risc); (7) Activitate de control (importanţa controlului, 
obiectivele controlului, ciclul unui proces de control). 

 
Din problematica celui de-al doilea modul – accesarea fondurilor structurale 

– menţionăm următoarele: (1) Cadrul legislativ şi instituţional pentru utilizarea 
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fondurilor structurale; (2) Finanţarea de proiecte din fonduri structurale 
(programe operaţionale, axe prioritare şi domenii majore de intervenţie); (3) 
Identificarea proiectelor (analiza stakeholderilor, a problemelor, a 
obiectivelor, analiza strategiilor); (4) Finanţarea (pregătirea cererii de 
finanţare, metodologia completării dosarului de finanţare). 
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL JURIDIC ÎN ROMÂNIA 

Comisar şef de poliţie Ionel SEINU – DRAGNE 
 

1. ÎNVĂŢĂMÂNTUL JURIDIC ÎN ROMÂNIA 

 
Prima instituţie de învăţământ juridic de nivel universitar (învăţământ 

superior) a fost întemeiată în Transilvania, la Oradea (1788), în cadrul Academiei 
locale. 

Ţara Românească avea să consemneze, în anul 1815, introducerea 
disciplinelor juridice la Colegiul „Sfântul Sava” din Bucureşti de către logofătul 
Nestor. 

Deşi numit de Petrache Poenaru, în 1837, la cârma disciplinelor 
„învăţăturile logice şi dreptul roman”, cunoscutul revoluţionar paşoptist din Banat, 
Eftimie Murgu, nu a reuşit să treacă munţii pentru a activa în noua calitate 
dăscălicească. 

Izvoarele vremii constată însă substituirea acestuia, începând din 1838, cu 
profesorii C. Moroiu, Ştefan Ferechide, A. Racoviţă şi C. Brăiloiu, autori ai unor 
lucrări publicate sau aflate în manuscris, pe discipline cum ar fi: drept civil, drept 
comercial, drept roman, drept judecătoresc. 

Legea din 17 octombrie 1850, iniţiată de Petrache Poenaru, S. Marcovici, 
C. Brăiloiu şi aplicată la 1 ianuarie 1851, privitoare la „alcătuirea programelor 
învăţăturilor publice”, fundamentează învăţământul juridic din România prin 
înfiinţarea unei „şcoli de legi” şi a uneia de „inginerie civilă”. 

Numărul studenţilor declaraţi reuşiţi în urma unui examen, ridicat pentru 
acea vreme, era de 214, în timp ce numărul absolvenţilor primei serii din 1854 a 
fost de 14.  

Aceştia au fost recomandaţi Guvernului Ţării Româneşti de către Eforia 
Şcoalelor „spre a fi întrebuinţaţi în funcţii judecătoreşti”. 

O dată foarte importantă pentru consolidarea învăţământului juridic la 
mijlocul secolului al XIX-lea în Ţara Românească o reprezintă 25 noiembrie 1859, 
când, în urma decretului dat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Facultatea 
Ştiinţelor Juridice şi Politice devine de sine stătătoare în cadrul complexului „Sfântul 
Sava”, câştigându-şi dreptul de a conferi „grade academice”. 

Conducerea facultăţii era asigurată de un decan, profesorul C. Bosianu, 
numit prin decret de către acelaşi domnitor, iar corpul profesoral era format din 
nume de marcă, cum ar fi V. Boerescu sau G. Costa-Foru. 

Moldova şi-a întemeiat învăţământul juridic de nivel universitar prin  
hrisovul de organizare a învăţământului dat de voievodul Mihail Sturza la 8 
noiembrie 1840. 

Cele trei facultăţi recomandate erau de filozofie, de legi şi de teologie. 
Facultatea de Legi, care îi avea printre profesori pe juristul bănăţean 

Damaschin Bojinca, a fost închisă în 1848 şi reorganizată prin Aşezământul 
Şcoalelor, dat în 1851 de domnitorul Grigore Ghica. 

Steagul acestei instituţii s-a păstrat, având inscripţia „Facultatea de Dritu 
din Iaşi 6 Octomvri 1855”, şi a adunat sub însemnele sale profesori ca Simion 
Bărnuţiu, August Treboniu Laurian sau Papiu Ilarian. 
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Primul rector al Universităţii din Iaşi, înfiinţată prin decret de către 
domnitorul Alexandru Ioan Cuza, a fost profesorul de economie politică al Facultăţii 
de Drept, Ion Strat. 

Un fapt similar a putut fi identificat şi în Ţara Românească, unde la 
Universitatea din Bucureşti, întemeiată în 1864, primul rector a fost profesorul de 
drept civil G. Costa-Foru. 

Înainte de primul război mondial, datorită faptului că diplomele de absolvire 
le permiteau o inserţie profesională complexă – atât în magistratură şi barou, cât şi 
în unele profesiuni din domeniile economic, administrativ şi politic, numărul 
studenţilor de la facultăţile de drept depăşea cu mult numărul studenţilor de la 
celelalte specializări. 

Un carnet de note din anul şcolar 1886-1887 ne demonstra faptul că, în 
planul curriculumului, disciplina „Drept administrativ” se preda chiar şi în clasa  
a VI-a a învăţământului primar rural, dar şi în ultima clasă, a IV-a, de gimnaziu, sub 
forma „Drept şi educaţie civică”. 

În Transilvania, revoluţionarii de la 1848 aveau în platforma-program o 
revendicare destinată revigorării învăţământului juridic: înfiinţarea unei universităţi 
româneşti care să aibă în componenţa sa şi o facultate de ştiinţe juridice la Blaj sau 
o facultate filosofico-juridică la Cluj. 

În 1863 s-a înfiinţat o Academie de Drept la Cluj, care s-a transformat în 
1872 în facultate de drept cu limba de predare maghiară. 

În limba română, autenticul învăţământ juridic de nivel universitar s-a 
înfiinţat în 1919, când în cadrul Universităţii româneşti a luat fiinţă facultatea de 
drept. 

Perioada de dezvoltare semnificativă a învăţământului juridic din România 
a fost cea cuprinsă între cele două războaie mondiale (perioada interbelică) atât la 
nivelul numărului de studenţi şcolarizaţi, cât şi la nivelul de catedre de specialitate. 

Facultatea de Drept din Bucureşti, prezentă ca element de referinţă în 
ecuaţia numărului de studenţi – cadre didactice, avea 30 de catedre de specialitate 
juridică (patru dintre acestea fiind catedre de drept civil) în componenţa cărora 
intrau atât asistenţi, cât şi conferenţiari, 6825 de studenţi şi 990 de licenţiaţi (datele 
au fost preluate din lucrarea colectivă Istoria Învăţământului din România, 1971), în 
anul universitar 1932-1933. 

Aceste repere numerice reprezintă şi un prag de neatins de către celelalte 
instituţii de învăţământ superior cu profil juridic din România acelor timpuri: 
Facultatea de Drept a Universităţii din Iaşi, Facultatea de Drept a Universităţii din 
Cluj, precum şi Academia de Drept din Oradea, instituţie cu profil special, atât la 
nivel istoric – fiind prima facultate juridică înfiinţată în România –, cât şi la nivel 
organizatoric, contopindu-se treptat cu Facultatea de Drept din Cluj. 

Figurile emblematice ale corpului profesoral de la cele mai mari facultăţi de 
drept au fost Nicolae Titulescu – drept civil, Vintilă Dongoroz –drept penal, Anibal 
Teodorescu – drept administrativ, Ion Peretz, George Fotino, Andrei Rădulescu – 
cercetători ai vechiului drept românesc, la Bucureşti, şi Matei Cantacuzino – drept 
civil, Eugen Heroveanu – procedură civilă, Vespasian V., Pella – drept penal, la 
Iaşi. Chiar şi la Facultatea de Drept din Cluj unii specialişti precum Camil Negrea – 
drept civil, Victor Onişor – drept administrativ, Iorgu Radu – drept internaţional 
privat au redactat tratate valoroase, autentice modele chiar şi pentru structurile 
moderne ale dreptului. 

Publicaţiile de drept au luat amploare în această perioadă: Revista 
Generală de drept, legislaţie şi jurisprudenţă, director George Plastara, Curierul 
judiciar, Repertoriu de jurisprudenţă administrativă, Pandectele săptămânale, 
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Revista pentru reforma socială sunt numai câteva exemple din lista menţionată 
anterior. 

La Facultatea de Drept din Bucureşti s-au înfiinţat în anul 1931 şi institute 
de drept penal şi de drept public, precum şi o bibliotecă, în 1906, prin strădania 
decanului Valerian Ursianu, îmbogăţită permanent prin donaţiile unor valoroşi jurişti 
şi profesori ai acestei facultăţi. 

Curriculumul liceal cuprindea, din perspectiva predării ştiinţelor juridice în 
clasa a IV-a, disciplina „Dreptul şi instrucţia publică”. 

2. ÎNVĂŢAMÂNTUL JURIDIC CONTEMPORAN 

În ultima perioadă s-au realizat o serie de studii şi analize dedicate 
învăţământului juridic, ultima dintre acestea, efectuată de către asociaţia 
nonguvernamentală SoJust, prezentând într-o manieră critică aspectele specifice 
ale evoluţiei sistemului de învăţământ juridic din România. Autorii studiului au 
remarcat faptul că „sistemul naţional de educaţie juridică este deficitar în ansamblul 
său. Pornind de la lipsa unor criterii calitative de acreditare a facultăţilor de drept, 
continuând cu modalităţile de admitere şi examinare ale studenţilor şi culminând cu 
pregătirea inadecvată a cadrelor didactice şi curricula universitară irelevantă”, se 
consideră că, în prezent, se impune cu necesitate o reformă reală a învăţământului 
juridic (SoJust România, Societatea pentru Justiţie, „Sistemul juridic din România – 
raport independent”, 2006, www.sojust.ro). 

În ceea ce priveşte starea învăţământului juridic, descrisă în studiul amintit 
anterior, în relaţie directă cu învăţământul preuniversitar, autorii remarcă şi faptul 
că „se constată o lipsă de colaborare între sistemul preuniversitar şi cel universitar, 
din perspectiva învăţământului juridic, în aşa fel încât adolescentul, la finalul 
studiilor universitare, nu are nicio percepţie despre ce urmează să studieze la 
ştiinţe juridice”. În sensul de a sprijini formarea şi dezvoltarea unor competenţe 
specifice elevilor din învăţământul preuniversitar, SoJust propune derularea unui 
„Proiect de implementare în programa şcolară a orelor de iniţiere în ştiinţele 
juridice” de către instituţiile şi autorităţile abilitate – Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, Ministerul Justiţiei, Institutul Naţional al Magistraturii, care aspiră să vină 
atât în întâmpinarea absolventului de liceu, din punct de vedere civic (necesitatea 
unei minime educaţii juridice pentru uzul personal), cât şi al potenţialului student la 
Drept. 

În legătură cu problematica învăţământului juridic universitar au fost 
subliniate următoarele idei centrale: 

– Modalitatea de acreditare a facultăţilor de drept: după 1989, a fost 
acreditat un număr foarte mare de facultăţi de drept, fără a se avea însă în vedere 
necesarul real de jurişti cerut pe piaţa forţei de muncă din România.  

– Lipsa de cultivare a valorilor în rândul studenţilor la Drept: problema 
corupţiei, formarea personalului didactic şi a studenţilor în spiritul valorilor, 
dezvoltarea unor programe în domeniul eticii universitare. 

– Calitatea cadrelor didactice: „cadrele didactice au un rol esenţial în 
pregătirea teoretică, profesională şi morală a viitorilor jurişti. Şcoala de drept s-a 
mândrit ani de-a rândul cu profesori deosebit de bine pregătiţi, ale căror cursuri 
făceau ca amfiteatrele să fie pline, iar manualele lor să fie epuizate rapid. Astfel, se 
remarcă în principal o lipsă de interes pentru cercetare şi documentare permanentă 
a majorităţii profesorilor cu vârste de peste 65 de ani. Nivelul redus al salariilor în 
învăţământul universitar atrage după sine pregătirea mediocră a cadrelor didactice 
tinere, acestea fiind nevoite să ocupe şi alte funcţii în sectorul public sau privat, fie 

http://www.sojust.ro/
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să predea la mai multe instituţii, neputând astfel aloca timpul necesar dezvoltării 
materialelor didactice, cercetării şi pregătirii personale continue… SoJust consideră 
că modificarea acestor măsuri de reformă este deficitară din punctul de vedere al 
eficientizării educaţiei, în condiţiile în care (…) trebuie avut în vedere faptul că 
numai prin implementarea unor criterii exigente de acordare a titlurilor didactice se 
poate reduce diferenţa dintre calitatea educaţiei şi cercetării juridice româneşti şi 
cea occidentală, ajungându-se astfel la un nivel de pregătire academică în 
conformitate cu cerinţele pieţei, creând vizibilitate internaţională pentru sistemul 
educaţional românesc” (www.sojust.ro). 

– Metodologia de predare: „învăţământul juridic conţine unele 
disfuncţionalităţi care separă artificial instruirea teoretică de practica juridică. (…). 
Din cauza curriculei universitare actuale, absolvenţii de drept nu au posibilitatea de 
a dobândi pe parcursul studiilor cunoştinţele practice necesare profesiei alese; rar 
sunt puşi în situaţia de a analiza critic, a rezolva un caz concret sau a alege o 
soluţie argumentată dintr-o multitudine de variante” (www.sojust.ro). Implementarea 
„Declaraţiei de la Bologna reprezintă baza întregului proces de reformă a 
învăţământului universitar european, inclusiv a celui juridic, în sensul în care 
curricula şcolilor de drept se vrea a fi una îndreptată spre dobândirea cunoştinţelor 
practice, acoperind o parte a lipsurilor existente în învăţământul tradiţional al 
statelor din estul Europei, stabilind legătura între calitatea pe care sistemul de 
învăţământ ar trebui să o ofere în conformitate cu cerinţele impuse de exercitarea 
profesiilor juridice” (www.sojust.ro) 

– Curricula universitară: „disciplinele predate şi materialele didactice 
folosite în majoritatea facultăţilor de drept nu au fost adaptate noilor schimbări 
socioeconomice şi politice prin care societatea românească a trecut în ultimul 
deceniu şi nici cerinţelor impuse de acestea. Materii importante (…) lipsesc din 
planul de învăţământ al majorităţii facultăţilor de drept din România” 
(www.sojust.ro). 

SoJust e convinsă că reforma juridică trebuie să fie percepută ca un proces 
de lungă durată, pornind cu proiecte de reformă ale învăţământului juridic, şi 
propune următoarele soluţii bazate pe o strategie naţională de reformă a 
învăţământului juridic care să vizeze:  

– promovarea şi coordonarea reformelor în domeniul justiţiei şi al 
învăţământului juridic; 

– eficientizarea colaborării interinstituţionale în domeniul juridic; 
– eficientizarea colaborării dintre instituţiile implicate în realizarea justiţiei 

şi asociaţiile profesionale, ONG-uri, academicieni, prin organizarea de dezbateri 
periodice; 

– elaborarea şi implementarea unui plan de învăţământ juridic preuniversitar; 
– organizarea şi desfăşurarea la nivel naţional a unui concurs/test de 

admitere în facultăţile de drept; 
– elaborarea unui plan de învăţământ unitar care să facă posibilă 

înlăturarea nivelului inegal de pregătire a absolvenţilor facultăţilor de drept; 
– elaborarea profilului absolventului de Drept prin consultare cu 

beneficiarii forţei de muncă juridice; 
– monitorizarea anuală a calităţii şi performanţelor instituţiilor/programelor 

de învăţământ juridic; 
– realizarea unui clasament al instituţiilor de învăţământ juridic şi al 

programelor postuniversitare după criterii bine stabilite; 
– încurajarea implementării de programe juridice postuniversitare în 

parteneriat cu instituţii internaţionale; 

http://www.sojust.ro/
http://www.sojust.ro/
http://www.sojust.ro/
http://www.sojust.ro/
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– încurajarea şi sprijinirea înfiinţării de programe de tip LLM (inexistente în 
prezent în România); 

– promovarea doctrinei juridice internaţionale şi a noilor direcţii de 
cercetare juridică; 

– încurajarea apariţiei doctrinei juridice de calitate, la nivelul standardelor 
internaţionale; 

– promovarea pregătirii academicienilor şi cercetătorilor în domeniul legal 
writing conform cerinţelor internaţionale; 

– constituirea unei biblioteci de drept care să conţină carte juridică 
internaţională şi periodice de specialitate juridică; 

– încurajarea apariţiei revistelor de specialitate juridică acreditate şi 
indexate în baze de date. 

Extrăgând din referinţele critice latura pozitivă a observaţiilor efectuate, 
poate fi identificat un set de recomandări de politică educaţională în acest câmp 
problematic. Toate constatările preluate de la autorii studiilor SoJust pot 
reprezenta, în condiţiile aplicării acestora într-un sistem de decizii de politică 
educaţională asumate transparent la nivelul structurilor naţionale de conducere şi 
printr-un acord general acceptat la nivelul instituţiilor de învăţământ superior din 
România, o garanţie a creşterii calităţii serviciilor educaţionale în domeniul 
învăţământului juridic în perioada imediat următoare, printr-o abordare europeană a 
ariei învăţământului superior.  
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MUAY PRAM – LUPTA THAILANDEZĂ – DE PE CÂMPURILE 
DE LUPTĂ ÎN SPORT 

Subcomisar de poliţie Ciprian SORA 
 

 
Boxul thailandez este cunoscut în lumea artelor de luptă pentru bagajul său 

devastator de atacuri cu armele naturale ale corpului uman: pumni, coate, 
genunchi, picioare şi cap. Muaythai reprezintă, în realitate, mai presus de forma sa 
tradiţională, îmbinarea perfectă între tehnicile de lovire şi prizele de lupte. 
Rezultatul este o disciplină hibridă ce creează luptători pe jumătate puri strikers 
(care se bazează pe tehnici de lovire) şi puri grapplers (luptători), valorificând la 
maximum caracteristicile celor două mari familii tehnice. 

S-au scris multe despre tehnicile de lovire din muay thai şi, de asemenea, 
aestea au fost filmate din plin, însă, în marea masă de practicieni din lume, nu se 
spun foarte multe lucruri despre posibilităţile oferite de lupta thailandeză, numită 
tradiţional muay pram (pram însemnând lupta-trântă). Născută ca o formă de luptă 
(liberă) întânită în sărbătorile tradiţionale rurale, muay pram a fost parţial 
încorporată în bagajul tehnic al boxului thailandez începând din antichitate, când 
lupta se desfăşura cu „kardchiek” (bandaje din sfori), luptătorii înfruntându-se cu 
pumnii înfăşuraţi în sfori, fără categorii de greutate, fără limite de timp şi cu foarte 
puţine limitări tehnice. Odată cu trecerea anilor şi cu introducerea folosirii mănuşilor 
sub forma occidentală, realizată în 1930, partea de tehnică de luptă rămasă în 
bagajul tehnic al luptătorilor thai a dispărut treptat, ajungându-se la momentul de 
astăzi, când nu se mai practică decât „chap ko” sau „lupta gâtului”. Fiind punctat de 
arbitri şi judecători în galele de profesionişti, dar şi în cele de amatori, în special 
modul de utilizare a loviturilor de genunchi, prizele la gât combinate cu atacuri 
extrem de dure au devenit, în fapt, aspectul ce caracterizează acţiunile corp la 
corp, învăţate şi practicate în kai muay (echivalent dojo sau gym) sau pe câmpurile 
de antrenament. Folosirea mănuşilor, printre altele, au întărit protejarea luptătorilor, 
mai ales în cazul tăierilor. Pe de altă parte, însă, a făcut extrem de dificilă 
efectuarea şi menţinerea prizelor în acţiunile de luptă. Toate aceste lucruri au făcut 
ca tehnicile devastatoare de muay pram să fie progresiv abandonate şi, ceea ce 
este şi mai grav, aproape complet uitate, chiar şi de către majoritatea antrenorilor 
profesionişti. O discuţie aparte merită tehnicile de luxare, strangulările, acestea 
fiind eliminate în totalitate din bagajul tehnic al antrenorilor şi luptătorilor thai din 
zilele noastre. În antichitate, muay pram era unul dintre elementele principale de 
studiu ale războinicilor siamezi; tehnicile de finalizare cu rupturi articulare, luxări, 
strangulări şi proiectări erau studiate şi antrenate cu multă atenţie, putând avea, în 
anumite cazuri, chiar valenţe superioare tehnicilor de lovire, specialitatea absolută 
a luptătorilor thailandezi. Mai mult decât atât, în situaţia unei înfruntări armate, 
folosirea combinată de lovituri, proiectări şi acţiuni rapide de ruptură articulară îi 
dădea soldatului posibilitatea de supravieţuire, chiar dacă era lipsit de armele 
proprii din dotare.  

Caracteristicile studiului sistemelor militare, continuat în ultimii ani de 
organizaţiile internaţionale, primul loc fiind ocupat de IMBA80, au dat un impuls spre 
recuperarea şi restructurarea unui bagaj tehnic enorm, abandonat şi uitat un timp 
                                                 
80 International Muay Boran Academy (Academia Internaţională de Muay Thai Tradiţional) 
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mult prea lung. Pentru a putea da o latură aplicativă studiului lor, experţii academiei 
au brevetat chiar o formă de întrecere sportivă modernă de muay pram, care în 
ultimii ani, alături de muay kardchiek, dă deja rezultate optime prin numărul de 
participanţi, dar şi prin nivelul tehnic al acestora. 

În concluzie, încorporând principiile de luptă în tehnicile de muay thai 
tradiţional, s-a reuşit a se da din nou viaţă acestei arte. 

Urmărind sportivii dornici de aprofundare a tehnicilor corp la corp, ale 
stilului arhaic thailandez, se poate observa o îmbinare între trei componente 
principale ale luptei structurate de IMBA:  

1) aplicaţiile militare extreme practicate de diverse forţe speciale israeliene, 
care au înglobat acest sistem kapap, swat, sas etc.;  

2) studiul formelor tehnice tradiţionale, extrem de eficiente în lupta cu corzi 
(muay kardchiek) şi parţial aplicabile în boxul thailandez amator şi profesionist;  

3) formă modernă – muay pram – optimă pentru a antrena în condiţii de 
stres controlat calităţile psiho-fizice ale luptătorilor care, aşa cum este acum 
recunoscut, pot face diferenţa în cazul unei confruntări sportive sau reale.  

 
UNITĂŢILE YAMAM ŞI SISTEMUL ISRAELIAN KAPPA 

ANTRENAMENTUL UNITĂŢILOR ANTITERORISTE 
ISRAELIENE – O COMBINAŢIE DE VITEZĂ, ABILITATE, 

SILENŢIOZITATE ŞI AGRESIVITATE 
 
„Într-o zi însorită de iunie 2003, martori oculari declară că un grup de 

oameni cu aspect de muncitori palestinieni au fost văzuţi transportând obiecte şi 
învârtindu-se în jurul unei furgonete lângă moscheia din Hebron. Când un şef 
terorist al Hamas, chemat Kawasme, a ieşit din mulţime pe neaşteptate, s-a găsit 
faţă în faţă cu un grup de oameni ce păreau a fi funcţionari palestinieni, şi care, 
văzându-l, şi-au scos armele şi i-au ordonat să se oprească. Kawasme, 
responsabil de diverse atacuri teroriste, în Israel, în care muriseră 52 de persoane, 
nu voia să creadă că oamenii din faţa lui erau, de fapt, agenţi secreţi israelieni, 
membri ai forţelor speciale, cunoscute sub acronimul ebraic Yamam.” Acesta este 
doar un exemplu publicat la vremea respectivă în ziarele din Israel. 

Trebuie spus că Yamam realizează mai mult de 999 de acţiuni teroriste pe 
an. Întrebat despre eficienţa unităţilor Yamam, fostul prim-ministru israelian Sharon 
a declarat: „Yamam sunt unităţi 100% profesioniste, pot demonstra prin practică 
cele mai bune soluţii pentru capturarea unui asasin. Este cea mai bună unitate pe 
care Israelul poate conta momentan.” 

În fiecare an, 12.000 de recruţi potenţiali ai unităţilor forţelor speciale din 
cadrul Forţelor Armate Israeliene solicită încadrarea în Yamam, dar dintre aceştia 
numai 10 reuşesc să termine cursul de 12 luni pentru a fi încadraţi în respectivele 
unităţi. O parte integrantă a antrenamentului îl reprezintă practicarea intensivă a 
luptei corp la corp, cunoscută sub numele de Kapap sau Krav Panim el Panim.  

Kapap este un termen generic care defineşte un sistem de luptă corp la 
corp, bazat pe distanţe scurte şi agresivitate. Termenul generic de Krav înseamnă 
luptă sau bătălie. Acest sistem a fost introdus la începutul anilor ’80 şi în sectorul 
civil sub denumirea de Krav Maga. Acesta era o îmbinare între cele mai eficiente 
tehnici de lovire şi de proiectare. Calitatea de „eficient” a fost dată de multiplele 
testări şi experimentări în situaţii reale de luptă, pe care membrii Yamam le-au 
făcut pe parcursul timpului în cadrul operaţiunilor desfăşurate. Tehnicile sunt 
simple, rapide, eficiente, fără înfloriri sau artificii, pentru a permite elevului să le 
înveţe şi să le aplice cu rapiditate şi precizie. Krav Maga reprezintă varianta civilă a 
sistemului de instrucţie în lupta corp la corp şi care se numeşte Kapap. 
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Această împărţire este făcută datorită factorului legalitate. Ceea ce se 
predă în sectorul militar nu se predă în cel ce priveşte apărarea legii şi ordinii 
publice, iar ceea ce se predă în sectorul apărării legii şi ordinii nu se predă în 
sectorul civil. Acest lucru se datorează faptului că nivelurile de ameninţare şi gradul 
de pericol nu sunt aceleaşi, cu toate acestea tacticile de antrenament se predau 
aproximativ la fel. O unitate militară ce are drept scop numai culegerea de 
informaţie nu are nevoie de acelaşi tip de antrenament ca unităţile ce realizează 
operaţiuni cu grad de risc înalt, cum ar fi unităţile de asalt sau de intervenţie rapidă. 

Numitorul comun este acela că toţi instructorii, atât cei din armată şi poliţie, 
cât şi din sectorul civil, folosesc denumirea de Krav pentru a indica faptul că se 
învaţă un tip de antrenament de arte marţiale. 

Pentru a exemplifica acest lucru, enumerăm câteva direcţii de studiu în 
Krav Panim el Panim (Kapap): 

1) Kapap Lotar – se referă la tehnicile şi tacticile de luptă utilizate de 
armata israeliană. Sunt dezvoltate tehnici şi tactici de luptă aplicabile, în primul 
rând, la nivel de pluton şi batalion şi, abia mai apoi la nivel individual. 

2) Kapap Lochaima Zeira, folosit de unităţile antitero şi care înseamnă 
microlupta. Se bazează pe tehnici şi tactici speciale de ambuscadă, surprinderea 
adversarului şi scoaterea lui din luptă cât mai rapid.  

3) Kapap Hisardut, însemnând supravieţuire, este utilizat în mod special 
de unităţile de comando ale armatei israeliene. 

4) Kapap Hagana Atsmit, ceea ce înseamnă autoapărare, este folosit de 
unităţile de poliţie, bazându-se pe tacticile de arest, de control, precum şi de 
folosire a unei forţe non-letale, spre deosebire de celelalte ramuri. 

5) Krav Maga este un termen general care se referă la un stil de arte 
marţiale ce îşi are originile în Kapapdar şi se orientează către uzul civil. La ora 
actuală, Krav Maga pentru israelieni este ceea ce înseamnă pentru japonezi 
karate, ju jutsu, pentru coreeni taekwondo sau pentru thailandezi muay thai. 

 
Din păcate, Israelul este ţara cu cea mai mare experienţă din lume în 

materie de terorism şi, din această cauză, a dezvoltat unul dintre antrenamentele 
de luptă corp la corp cele mai apreciate din lume. 

Este foarte important de ştiut că tehnicile dezvoltate în Kapap nu provin 
doar din experienţa operaţiunilor încheiate cu succes împotriva atacurilor teroriste 
ci, mai ales, din cele în care s-au comis tragice erori. Din acest moitv, sistemul 
Kapap este într-o continuă evoluţie, dar şi evaluare. 

Trebuie ţinut cont de faptul că armamentul de război, precum şi cel din 
auto-apărare a evoluat şi continuă să evolueze de secole. Din acest motiv, o serie 
de tehnici ce se întâlnesc în artele marţiale tradiţionale nu îşi mai găsesc 
aplicabilitatea şi, nemaifiind actuale, nu se mai folosesc, iar cu timpul vor dispărea.  

Aşadar, în Kapap vedem utilizate, alături de lupta fără arme, şi tehnicile cu 
arme moderne ca parte integrantă a antrenamentului, în unele variante punându-se 
accent, în special, pe dezarmare, în altele pe modul în care trebuie să vezi corecct 
arma pentru a putea aplica în mod legal inclusiv forţa letală. Antrenamentul de 
Kapap urmăreşte, prin dezvoltarea lui, continua adaptare la progresul pe care 
tehnicile de luptă şi de atac îl au în prezent. Pentru israelieni, antisemitismul 
reprezintă locul din care îşi trag spiritul de luptă pentru a se apăra, iar în caz de 
necesitate pentru a supravieţui, întrucât scopul final al oricărei arte marţiale este 
acela de a supravieţui luptei.  
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CONSUMUL DE DROGURI ŞI NECESITATEA UNEI POLITICI 
SOCIALE ÎN DOMENIU 

Subinspector de poliţie sociolog drd. Aurora LEFTER 
Agenţia Naţională Antidrog 

 
 
Conform Dicţionarului de sociologie, prin politica socială „se au în vedere 

atitudinile, programele şi acţiunile îndreptate spre rezolvarea diverselor probleme 
sociale şi cuprinde deopotrivă implicarea autorităţilor publice, acţiunile organizaţiilor 
non-guvernamentale şi ale persoanelor individuale, reunind sectoarele public, 
privat şi voluntar”81. 

În Dicţionarul de politici sociale, Marian Preda precizează însă că: „prin 
termenul de politici sociale ne referim cel mai adesea la activităţile/acţiunile 
desfăşurate de către/prin intermediul statului (strategii, programe, proiecte, instituţii, 
acţiuni, legislaţie) care au ca scop promovarea/influenţarea bunăstării individului, 
familiei sau comunităţii într-o societate, ca şi a bunăstării societăţii în ansamblul ei. 
Este de remarcat că influenţele unor factori precum organizaţiile 
nonguvernamentale, bisericile sau organizaţiile internaţionale sunt incluse în 
politicile sociale doar dacă au fost asumate de instituţiile statului. […] deşi graniţele 
termenului politici sociale sunt relative, ceea ce denumeşte el se referă în mod clar 
la […] politici promovate de autorităţile publice la nivel central şi local […] cu 
sprijinul comunităţilor. Parlamentul adoptă legislaţia socială […], iar guvernul 
propune legi şi le pune în practică prin intermediul ministerelor şi agenţiilor 
naţionale şi a structurilor din teritoriu ale acestora”82. 

Una dintre întrebările83 cele mai frecvente care se pun în privinţa politicilor 
sociale şi a statului ca promotor al lor este aceea legată de necesitatea acestor 
politici sociale şi de factorii care legitimează intervenţia statului în distribuirea 
bunăstării într-o societate. 

Consumul de droguri, considerat până nu de mult ca o „crimă fără victime”, 
care aduce prejudicii doar celor care le consumă, reprezintă –  prin efectele sale 
directe şi indirecte şi prin rapiditatea cu care se propagă – una din cele mai grave, 
mai complexe şi mai tragice probleme sociale a lumii contemporane, cu un impact 
negativ asupra societăţii ca un întreg.  

Fenomenul toxicomaniei are la bază cauze psihologice, sociale,  
economice şi culturale şi implică multiple consecinţe medicale, economice şi 
juridice asupra:   

• celor care le consumă deoarece îşi distrug sănătatea (afectarea 
sistemului nervos, circulator, respirator, de reproducere etc., deces cauzat de 
supradoză, intoxicaţii cu substanţele folosite pentru diluarea heroinei ori a altor 

                                                 
81 Ioan Mărginean în Dicţionar de sociologie (1993), coord. C Zamfir şi L. Vlăsceanu, Bucureşti: 
Babel, p. 437. 
82 Marian Preda în Dicţionar de Politici Sociale (2002), coord. L. M. Pop, Bucureşti: Expert,  
p. 598-599, 604. 
83 alte întrebări: cum se realizează politicile sociale? care sunt principiile care stau la baza 
redistribuirii? care este structura sistemului de politici sociale? care sunt consecinţele măsurilor 
stabilite? 
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droguri, contractarea, prin folosirea în comun a seringilor, a HIV/SIDA84, hepatitei 
B, C85) şi respectiv bunăstarea, „punându-şi în pericol şansele pentru o viaţă 
sănătoasă şi productivă […] prin pierdere de producţie, număr sporit de accidente, 
absenţă mai mare de la lucru şi costuri ridicate pentru îngrijirea medicală. 
Cumpărătorul […] va trebui să achiziţioneze bunuri inferioare la un preţ mai 
ridicat”86.  

Conform unui studiu efectuat de autorităţile nord-americane, un toxicoman 
cheltuieşte, în funcţie de drogul pe care îl utilizează, între 30-100 $ zilnic, 
echivalentul a 10.920-36.400 $/an. Dar preţul drogurilor diferă în funcţie de legea 
cererii şi ofertei, de la ţară la ţară87, de la oraş la oraş şi chiar de la un dealer la 
altul, iar toleranţa presupune creşterea cantităţii de drog pentru obţinerea aceluiaşi 
efect. Devenind obsedat să-şi procure din ce în ce mai multe droguri, respectivul 
individ, după epuizarea resurselor financiare proprii, va recurge, nu de puţine ori, la 
furturi, prostituţie (apar sarcini nedorite şi copii care se nasc cu malformaţii grave şi 
dependenţă de droguri – „în 1989, în SUA au fost născuţi cel puţin 378.000 de 
copii-cocaină […] la ora actuală, unul din 10 copii aduşi pe lume riscă să decedeze 
ori prezintă malformaţii grave, întrucât mama sa a consumat droguri pe durata 
sarcinii”88) sau, şi mai grav, la tâlhării şi omoruri; 

• familiei, care, cel puţin într-o primă fază, refuză să accepte situaţia, de 
cele mai multe ori se va ruina economic şi se va destrăma, ajungându-se la 
violenţă, divorţ şi chiar la maltratarea şi abandonul minorilor; 

• comunităţii, cetăţeanului de rând, neconsumator de droguri, deoarece 
acest fenomen reprezintă o problemă socială acută care afectează sănătatea unei 
naţiuni, sporind costurile legate de acordarea asistenţei medicale89 şi contribuind la 
amplificarea altor probleme sociale90. Prin tulburarea ordinii publice ca urmare a 
consumului de droguri, nu ne referim exclusiv la infracţiuni, ci şi la o gamă mai 
largă de comportamente antisociale91 care tulbură siguranţa, sănătatea şi ordinea 
într-o comunitate, afectând calitatea şi gradul de satisfacţie a vieţii. 

                                                 
84 Prevalenţa infectării cu HIV la CDI (consumatori de droguri injectabile) – ≤ 1% din CDI în 
Republica Cehă, Grecia, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Finlanda, UK, Bulgaria şi România şi mai 
ridicată (+/- 10%) în Estonia, Spania, Franţa, Italia, Letonia, Olanda, Polonia şi Portugalia, în 
Raportul anual privind problema drogurilor în Europa 2005 (http://annualreport.emcdda.eu.int); 
85 Hepatita cu virus B şi hepatita cu virus C sunt principalele boli infecţioase întâlnite în rândul CDI. 
Un studiu realizat în România, în 2002, pe un eşantion de 1200 de consumatori de la trei centre 
medicale din Bucureşti (două de dezintoxicare şi unul de menţinere pe metadonă), arăta că: 25% 
erau infectaţi cu virusul hepatitei B, 60% cu virusul hepatitei C şi a existat şi un caz de HIV; 
86 Stelian Ţurlea (selecţia textelor, traducere, comentarii şi note) - Bomba drogurilor, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 1991, p. 15-17. 
87 În România, în semestrul I 2007, potrivit datelor furnizate de Direcţia Generală de Combatere a 
Criminalităţii Organizate din IGPR, preţurile de comercializare cu amănuntul erau: canabis iarbă 
(marijuana): 6 – 7€/g, haşiş (răşină de canabis): 7-9 €/g, ecstasy (MDMA): 7 – 12 €/tabletă, 
amfetamină: 10 €/g, heroină: 30 – 35€/doză, LSD: 33 €/doză, cocaină: 80 – 120 €/g; 
88 Drăgan, Jenică (1994), Aproape totul despre… droguri, Bucureşti: Editura Militară, p. 162-163; 
89 Ppersoanele care consumă abuziv alcool şi alte droguri apelează la serviciile medicale de 2,5 ori 
mai mult decât cei care nu consumă substanţele respective, la fel şi copiii acestora, născuţi cu 
Sindromul Alcoolismului la Fetus sau care sunt dependenţi, la naştere, de droguri ilegale; 
90 Un sondaj efectuat în SUA, printre salariaţii de stat americani, arăta că mulţi dintre aceştia, deşi 
deţineau funcţii cu implicaţii serioase: controlori de trafic aerian, lucrători în programe de securitate 
a instalaţiilor nucleare şi chimice sau militare, „cochetau” cu stupefiantele în Drăgan, Jenică, (1994) 
op. cit., p. 150-151; 
91 consumul de droguri în locuri publice urmat sau nu de intoxicaţie; micul trafic stradal de droguri; 
infracţiuni comise sub influenţa drogurilor; locuri publice în care se distribuie droguri; echipament 
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O mare parte din banii publici sunt necesari pentru eforturile guvernului şi 
forţelor de ordine de a stabiliza economia şi ordinea publică. Cel mai mare risc 
pentru guverne este crima organizată transnaţională, în special în asociere cu 
traficul de droguri, deoarece traficul de droguri şi crima organizată le subminează, 
chiar dacă ele aparţin unor ţări considerate, uneori, de tranzitare a drogurilor92: 
„Reţelele de trafic de droguri ilicite sunt adesea utilizate şi pentru transportul  
ilegal de arme. Organizaţiile implicate obţin mari sume de bani pe care îi folosesc 
pentru a corupe, intimida şi destabiliza guvernele prin politica de cumpărare a 
voturilor. Fluxul dezordonat al banilor obţinuţi din droguri are un efect  
destabilizator asupra circulaţiei monetare şi pieţelor de schimb. În plus, unele 
grupuri teroriste îşi finanţează activităţile cu fonduri obţinute din droguri. 
Schimbările interne produse de traficanţi sunt evidente în fărădelegile de tot felul 
ale străzii: furturi, incendieri, asasinate, extorcare de bani”93, „După estimările 
efectuate de experţi ai ONU, veniturile anuale obţinute de traficanţi se ridică la 
500.000.000 de dolari, cifră ce îi plasează pe locul 2, ca beneficii, după piaţa 
armamentului şi înaintea celor petrolifere […]. După datele furnizate de  
OIPC – Interpol, comerţul ilegal de droguri atinge o sumă mult mai mare de 500 de 
miliarde de dolari.”94  

• mediului înconjurător – pentru prima dată, Raportul pe 1989 al ONU face 
o trecere în revistă a daunelor provocate mediului înconjurător: distrugerea unor 
importante suprafeţe forestiere în favoarea culturilor de mac opiaceu şi 
contaminarea râurilor şi pâraielor cu substanţe chimice utilizate la fabricarea ilicită 
a stupefiantelor. 

Deşi nu se cunoaşte adevărata dimensiune a acestui flagel95, în perioada 
2005 – 2006, se estima96 că, pe mapamond, numărul persoanelor cu vârste 
cuprinse între 15 şi 64 de ani, care consumă droguri cel puţin o dată pe an ar fi de 
aproximativ 200 milioane de persoane97, reprezentând 4,8% din populaţia globului 
(2,7% consumă droguri o dată pe lună, în timp ce 0,6% sunt consumatori 
dependenţi), iar media de vârstă de debut a scăzut de la 19 ani în anii ’60 la 12 ani 

                                                                                                                                                     
de injectare abandonat; precum şi abordarea verbală agresivă din partea consumatorilor şi 
traficanţilor de droguri şi prezenţa acestora în preajma copiilor (un sondaj Eurobarometru din 2004 
privind percepţia tinerilor faţă de droguri a arătat că 63% dintre aceştia considerau că este uşor să-şi 
procure droguri aproape de casă – Young people and drugs [Tinerii şi drogurile], Flash EB 158, 
2004 – http://www.europa.eu.int/comm/public_opinion/flash/fl158_en.pdf). 
92 România, ca urmare a poziţiei sale geografice, a devenit un segment important al ,,Rutei 
Balcanice” de traficare a drogurilor, cu precădere pe varianta nordică a acesteia, respectiv Iran, 
Turcia, Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia, Cehia, Germania, Olanda şi chiar mai departe. 
93 Stelian Ţurlea, (1991) op. cit., p. 17-19. 
94 Drăgan, Jenică, (1994) op. cit., p. 35-36. 
95 Unele statistici naţionale în estimarea numărului de toxicomani iau în calcul şi consumatorii de 
alcool şi tutun, iar altele nu fac distincţia între adolescentul care a fumat o singură dată haşiş în 
cursul unei reuniuni de cel care îşi injectează intravenos heroină cât poate de des; fiind reprimat 
legal şi moral este greu de stabilit exact; în general, se apreciază că cifrele avansate de statistici ar 
trebui înmulţite cu zece. 
96 Biroul Naţiunilor Unite privind Drogurile şi Criminalitatea (UNODC), World Drug Report,  
2007. 
97 Pentru perioada 2005/2006 sunt menţionate următoarele estimări: 158,8 milioane de consumatori 
de canabis; 33,5 milioane de consumatori de stimulenţi de tip amfetaminic (dintre care 24,9 
persoane consumatoare de amfetamine şi 8,6 milioane de persoane consumatoare de ecstasy); 15,6 
milioane de consumatori de opiacee (dintre care 11,1 milioane consumă heroină) şi 14,3 milioane de 
consumatori de cocaină. 
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pentru copiii anilor ’80”98. Conform raportului OICS99 pentru anul 2005, 8% din 
populaţia cu vârste de peste 14 ani consideră că este acceptabil consumul de 
opiacee în afara scopului medical de oprire a durerii. 

Ceea ce se ştie este că drogurile „rănesc deja în mod profund toate 
regiunile lumii”. Americanii, deşi reprezintă 2% din populaţia mondială, consumă 
60% din drogurile produse pe întreaga planetă, iar în ultima perioadă a crescut 
consumul de preparate farmaceutice cu conţinut de analgezice opiacee. Conform 
Studiului privind Sănătatea şi Consumul de Droguri realizat în 2004, erau 4,4 
milioane de consumatori care utilizau narcotice pentru înlăturarea durerii şi se 
preconiza o creştere a prevalenţei consumului narcoticelor de la 22% în anul 2002 
la 24% în 2004, la grupurile cu vârste cuprinse între 18 şi 25 de ani100. În UE: peste 
62 de milioane (20% dintre adulţi) au încercat canabisul (circa 9,5 milioane 
reprezentând 4% sunt “consumatori actuali”101), circa 9 milioane (3% dintre adulţi) 
au încercat cocaina în cursul vieţii (aprox. 1,5 milioane – 0,5% dintre adulţi sunt 
utilizatori actuali), între 1,2 şi 2,1 milioane de consumatori problematici de droguri şi 
între 850.000 şi 1,3 milioane consumatori de droguri injectabile. În România, o 
estimare rapidă a numărului de consumatori de droguri, realizată în 2004 de 
UNAIDS – România şi Agenţia Naţională Antidrog, a relevat un număr de 
aproximativ 25.000 de consumatori de droguri injectabile în Bucureşti. 

În privinţa deceselor care au drept cauză consumul de stupefiante, sub 
diferitele sale forme, supradoza (de obicei de opiacee102) rămâne principala cauză 
de deces. Pentru UE103, dacă luăm ca referinţă anul 1985 (= 100%), se observă o 
creştere a numărului de decese ca urmare a consumului de droguri până la 255,4% 
în 2000, pentru ca, ulterior, să înregistreze o tendinţă de scădere până la 195% în 
2003104. Astfel, cu toate că sunt indicii că numărul deceselor ca urmare a 
consumului de droguri este în scădere, acest număr rămâne încă mare105. Trebuie 
menţionat, însă, faptul că în noile state membre ale UE a crescut numărul 
deceselor la persoanele sub 25 de ani, indicând o creştere a numărului tinerilor 
dependenţi de droguri şi a celor care adoptă modelul de consum prin injectare. 

Utilizarea ilegală a drogurilor este strâns legată de rata criminalităţii106; iar 
legătura dintre criminalitate şi consumul de droguri este biunivocă, în sensul că 
                                                 
98 În Sierra Leone, conform unei anchete din 1980, 31,1% dintre toxicomani aveau între 14 şi 19 ani 
– studiu citat în Răşcanu, Ruxandra; Zivari, Mirela (2002)–Psihologie şi Psihopatologie în 
dependenţa de drog, Bucureşti: Ars Docendi, p. 24, iar la Detroit a fost necesară crearea unui 
program de dezintoxicare a copiilor de 6 ani, în Stelian Ţurlea (1991), op. cit., p. 205. 
99 Raportul Organului Internaţional de Control al Stupefiantelor pentru anul 2005. 
100 500.000 de persoane dependente de heroină şi 3,5 milioane de utilizatori permanenţi de cocaină, 
în Drăgan, Jenică, op. cit., (1994), p. 14-24, 144-145. 
101 În ultima lună. 
102 70% dintre decese fiind cauzate de consumul de opiacee (cocaina are un rol determinant în 
aproximativ 10 % din totalul deceselor legate de consumul de droguri); 
103 Raportul anual privind problema drogurilor în Europa 2005 (http://ar2005.emcdda.europa.eu/).  
104 Numărul total al deceselor înregistrate ca urmare a abuzului de droguri în cele 15 state ale UE şi 
Norvegia a scăzut de la 8.394 în 2001 la 7.122 de cazuri în 2002, reprezentând o scădere de 15%; 
105 OMS admite că cifra reală este mult mai mare deoarece autorităţile înregistrează, voit sau eronat, 
alte cauze; 
106 Conform EMCDDA (http://annualreport.emcdda.europa.eu), infracţiunile asociate consumului de 
droguri (drug-related crime) reprezintă un concept larg care poate cuprinde fapte comise sub 
influenţa drogurilor, infracţiuni comise pentru finanţarea consumului de droguri, infracţiuni la 
regimul drogurilor (drug law offences) şi alte fapte de pe piaţa ilegală a drogurilor. În UE există date 
referitoare numai la infracţiunile privind regimul drogurilor, chiar dacă sunt colectate prin metode 
diferite. În majoritatea Statelor Membre ale UE, consumul sau posesia de droguri (pentru uz 
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persoanele care consumă droguri întră în conflict cu sistemul normativ şi viceversa. 
Aproape 7 din 10 omoruri prin imprudenţă au loc după ce persoana vinovată a 
consumat băuturi alcoolice sau alte droguri107. 

Cu toate că „închiderea unui dependent de droguri nu va rezolva problema 
[…] nu contribuie la vindecarea bolii şi, odată eliberat, acesta se va întoarce la stilul 
de viaţă anterior”108, mai mult de ¼ din închisorile mondiale sunt ocupate de 
toxicomani care au comis diverse infracţiuni pentru a-şi face rost de banii necesari 
pentru cumpărarea drogurilor109.  

Conform unui studiu al Departamentului de Justiţie din SUA, 79% din 
criminalii câtorva mari oraşe au fost şi consumatori de droguri110, iar dintr-o 
statistică a poliţiei reieşea că 20% dintre infracţiunile înregistrate în SUA erau 
săvârşite de către toxicomani şi că, în 1990, în New York, au fost ucise, pe fondul 
consumului de droguri aproximativ 2.000 de persoane, cu 25% mai mult decât cu 
un an înainte 111. Un alt raport al poliţiei new-yorkeze arăta că, în timp ce, pentru 
ansamblul populaţiei, media consumului de stupefiante părea să se fi stabilizat, la 
delincvenţi, dimpotrivă, părea să crească.  

Între 1998 şi 2003, numărul infracţiunilor „raportate la regimul drogurilor”112 
a crescut în majoritatea statelor membre ale UE. Această creştere a fost deosebit 
de accentuată (de două ori sau chiar mai mult) în Estonia şi Polonia. În Republica 
Cehă, în 2004, aproximativ 40% dintre furturile comune şi circa 30% dintre tâlhării 
au fost comise pentru a cumpăra droguri. În Finlanda, în 2000-2003, 6% dintre 
omoruri, 2% dintre agresiuni şi 9% dintre furturi sunt comise sub influenţa 
stupefiantelor sau a substanţelor psihotrope (cu excepţia alcoolului). În Germania, 
în 2003, au fost comise 2.568 de infracţiuni în vederea obţinerii de droguri (dintre 
care peste 70 % au fost legate de falsificarea reţetelor sau de sustragerea 
formularelor de reţete medicale). În Letonia, 3,1% din totalul infracţiunilor 
identificate în 2002 au fost comise sub influenţa stupefiantelor113. 
                                                                                                                                                     
personal) ating cel mai înalt nivel între infracţiunile la regimul drogurilor, ajungând la 39% în 
Polonia şi la 87% în Austria şi Marea Britanie. În schimb, alte state au raportat că traficul de droguri 
înregistrează cel mai ridicat nivel: 91% în Republica Cehia şi 46% în Luxemburg. Canabis-ul 
rămâne drogul cel mai frecvent menţionat atunci când se vorbeşte de infracţiuni la regimul 
drogurilor, pentru majoritatea Statelor Membre ale UE. 
107 Columbia este pe primul loc în lume în privinţa violenţei datorată drogurilor, cu peste 20.000 de 
victime – în Stelian Ţurlea (1991), op. cit., p. 179. 
108  Stelian Ţurlea (1991), op. cit., p. 18. 
109 În majoritatea studiilor din UE, se arată că prevalenţa consumului de droguri pe parcursul vieţii la 
deţinuţi este de peste 50% şi variază foarte mult, de la 22% la 86%, de la o populaţie de deţinuţi la 
alta, de la un centru de detenţie la altul sau de la o ţară la alta (dependenţa înainte de încarcerare 
variază de la 8% la 73%). Mulţi deţinuţi continuă să consume droguri după încarcerare, iar unii chiar 
încep să consume droguri (şi/sau să îşi injecteze droguri) în închisoare. Studiile existente arată că 
între 8% şi 60% dintre deţinuţi declară că au consumat droguri pe durata detenţiei, iar 10,42% au 
declarat că au consumat droguri în mod regulat. Prevalenţa consumului de droguri injectabile pe 
parcursul vieţii în rândul deţinuţilor se situează între 15% şi 50%. 
110 În Stelian Ţurlea (1991), op. cit., p. 205. 
111 „Traficanţii de droguri îşi ucid clienţii când aceştia sunt datori cu 20 de dolari. Curierii sunt 
executaţi dacă le lipseşte un strop dintr-o uncie […] dependenţii de droguri, în nevoia lor disperată 
de a obţine bani pentru a-şi satisface deprinderile, îşi ucid membrii familiei sau prietenii” în Stelian 
Ţurlea (1991), op. cit., p. 180. 
112 Termenul „rapoarte cu privire la infracţiunile la regimul drogurilor” este folosit între ghilimele 
pentru că descrie concepte diferite în diferite ţări (rapoarte ale poliţiei privind suspecţii autori ai 
infracţiunilor la regimul drogurilor, acuzaţiile de infracţiuni la regimul drogurilor etc.). 
113 Raportul naţional al Republicii Cehe (estimări ale ofiţerilor de poliţie din departamentele 
regionale în cadrul unui sondaj), raportul naţional al Finlandei, raportul naţional al Germaniei şi 
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Drogul ilicit cel mai frecvent implicat în infracţiunile la regimul drogurilor, 
raportate în 2003, în majoritatea statelor membre, este canabis-ul: de la 39% în 
Italia la 87% în Franţa. Excepţie fac Olanda, unde au fost predominante (58%) 
infracţiunile care au implicat „droguri tari”114 şi Republica Cehă, unde 48% dintre 
infracţiunile la regimul drogurilor au fost legate de amfetamine.  

Conform primului studiu realizat în penitenciarele din România115, 5,2% 
dintre deţinuţi sunt condamnaţi pentru trafic, 1,4% pentru deţinere în vederea 
consumului şi 0,5% pentru alt tip de infracţiuni încadrate la Legea nr. 143/2000 cu 
modificările şi completările ulterioare116. În momentul comiterii faptei pentru care au 
fost închişi, 45,8% dintre deţinuţi se aflau sub influenţa a cel puţin unei substanţe 
licite sau ilicite: alcool, medicamente, droguri. Cel mai frecvent asociat 
comportamentului infracţional a fost alcoolul – 86,3% dintre menţiuni, iar pe locul al 
doilea s-a aflat heroina, cu 9,7% dintre cazuri. 

Şi, ca şi cum aceste cifre nu ar fi de ajuns, mai putem spune că se 
consideră că: „un drogat atrage la consum, în medie desigur, lunar, 3-5 persoane 
[...] într-o comunitate în care la un moment dat pot fi număraţi doar 10 consumatori 
ce şi-au căutat adepţi numai 3 luni […] va fi confruntată, peste 2 ani cu 1.280 de 
drogaţi dacă autorităţile nu au intervenit la momentul oportun”117. 

Datele statistice prezentate arată, fără a mai lăsa loc vreunei alte opinii, 
care sunt ravagiile provocate de aceste „prafuri albe”, adevărate „bombe cu efect 
întârziat”. Amploarea planetară a fenomenului constituie o ameninţare la adresa 
ordinii economice şi sociale mondiale, depăşind frontierele naţionale. Iată de ce 
este importantă prevenirea problemelor legate de consumul şi traficul de droguri 
ilicite şi de ce este necesară elaborarea unei strategii naţionale coerente privind 
problematica drogurilor, care sa aibă în vedere coordonarea factorilor implicaţi în 
contracararea tuturor aspectelor fenomenului infracţional: producţie, trafic, abuz, 
prevenire şi tratament. În lupta împotriva acestui flagel este foarte importantă 
abordarea multisectorială a problematicii: crearea unui cadru juridic adecvat şi 
îmbinarea măsurilor de ordin educaţional, economic, social, medical şi 
administrativ.     

 

                                                                                                                                                     
raportul naţional al Letoniei (date de rutină) în EMCDDA (Observatorul European de Droguri şi 
Toxicomanie) – Raportul anual, 2005 (http://issues05.emcdda.eu.int). 
114 În Olanda, „drogurile tari” se definesc ca droguri care prezintă riscuri inacceptabile pentru 
sănătatea umană, cum ar fi heroina, cocaina, Ecstasy şi LSD. 
115 Prevalenţa consumului de droguri în sistemul penitenciar din România, 2006; studiul a fost 
realizat pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional, de 3218 deţinuţi, în 27 de penitenciare 
(Raportul studiului se află pe website-ul Agenţiei Naţionale Antidrog, la secţiunea Studii, articole – 
http://www.ana.gov.ro/rom/studii.htm). 
116 ex: punerea la dispoziţie a unui local în vederea consumului, administrarea, în afara condiţiilor 
legale, de droguri de mare risc unei persoane, furnizarea, în vederea consumului, de inhalanţi 
chimici toxici unui minor, producerea, fabricarea, cumpărarea, deţinerea etc. de precursori, 
echipamente ori materiale, în scopul utilizării lor la cultivarea, producerea sau fabricarea ilicită de 
droguri de mare risc. 
117 Drăgan, Jenică (1994), op. cit, p. 147. 
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PERSONALITATEA, EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
ŞI STRATEGIILE DE COPING ÎN MEDIUL MILITAR 

Psiholog Florin ŞTEFAN 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa 

 

Introducere 

Problematica stresului profesional ocupă un loc central în psihologia 
aplicată, având implicaţii majore în practica socială şi, implicit, în mediul militar. 
Numeroase cercetări au încercat să delimiteze corelatele stresului, reacţiile variate 
pe care acesta le provoacă, precum şi mecanismele de adaptare ce pot fi utilizate 
pentru optimizarea funcţionării psiho-profesionale a persoanei, dar şi a organizaţiei 
(militare în cazul nostru) care o supune în mod constant la diverse solicitări fizice şi 
psihice. Astfel, conceptul de stres organizaţional militar nu apare ca o variabilă 
singulară, ci ca una aflată într-o relaţie de interdependenţă cu alte variabile, unele 
individuale, ce aparţin persoanei în sine, cum ar fi trăsăturile de personalitate, 
unele organizaţionale (de exemplu, tipul de organizaţie: militară sau civilă), unele 
ce ţin de interfaţa individ-organizaţie, cum ar fi experienţa profesională. 

Militarii reprezintă o categorie socioprofesională importantă în viaţa unei 
societăţi şi sunt supuşi la o diversitate de factori de presiune care pot conduce la o 
multitudine de reacţii la stres. Aceste răspunsuri sunt influenţate de o serie de 
particularităţi individuale şi mecanisme de gestiune a stresului. Stresul la militari 
este un fenomen real şi este asociat cu probleme legate de sănătate şi profesie. 

Pentru a explica într-un mod pertinent stresul ocupaţional al militarilor, 
trebuie pornit de la interacţiunea dintre individ şi ambientul în care lucrează, de la 
solicitările locului de muncă, de la modalităţile de răspuns, uneori chiar de la durata 
vieţii profesionale a individului într-unul dintre cele mai stresante medii de lucru, 
cum este cel militar (program de lucru rigid şi prelungit, relaţii ierarhice stricte etc.). 
Specificul activităţilor militare impune un studiu atent asupra corelatelor stresului la 
militari şi realizarea unor programe viabile de asistenţă psihologică a personalului, 
structurate pe acest domeniu. De unde rezultă importanţa studierii stresului 
profesional în toată complexitatea sa, a particularităţilor şi caracteristicilor sale 
generale, precum şi necesitatea lărgirii continue a mijloacelor de cercetare sau 
determinării unor noi modalităţi de utilizare a procedeelor existente. 

În aceste condiţii, este aproape firesc ca, în analiza organizaţiei militare, să 
se ţină seama de impactul stresului profesional, în încercarea de a realiza o 
imagine cât mai completă şi cât mai validă asupra „sănătăţii” mediului de lucru. Mai 
departe, pentru a determina această influenţă, este necesară iniţierea unui demers 
investigativ pornind de la o anumită orientare teoretică, perspectivă de abordare a 
problemei sau model explicativ. Pentru acest studiu, am considerat ca fiind utilă 
ceea ce M. Zlate numea „paradigma stresului ca tranzacţie între persoană şi 
mediu” (Zlate, 2007, p. 574), deoarece permite o înţelegerea adecvată a acestui 
fenomen atât de complex şi omniprezent în organizaţiile militare, pe de o parte, iar 
pe de altă parte pentru că evidenţiază unul dintre mecanismele prin care sunt 
realizate relaţiile dintre persoană şi mediul său stresant – copingul. 

Cunoaşterea diferenţelor interindividuale în ceea ce priveşte mecanismele 
de adaptare ale cadrelor militare la stresul din mediul lor de muncă este importantă 
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pentru evaluarea adaptabilităţii generale la solicitările specifice vieţii militare. În 
literatura de specialitate, deşi nu s-a clarificat încă impactul caracteristicilor 
personale în determinarea reacţiilor la stres, există opinia generală că, în 
interacţiune cu anumiţi factori situaţionali, cum este şi experienţa anterioară, 
anumite caracteristici de personalitate influenţează relaţiile dintre acţiunea obiectivă 
a unor factori stresori, evaluările făcute de către persoane cu privire la aceştia şi o 
serie de reacţii specifice. 

Stres şi coping 

Stresul este un termen care, în mediul profesional militar, este utilizat 
adesea fie de către personalul care desfăşoară activităţile specifice, pentru a se 
referi la un anumit disconfort resimţit în existenţa cotidiană, pe care îl percepe drept 
cauză directă a multora dintre simptomele sale, fie de către psiholog, pentru a 
avertiza, la modul propriu, despre riscurile care pot deriva dacă nu se iau măsuri 
adecvate. 

Încă din 1935, H. Selye a definit conceptul ca sindrom sau ansamblu de 
răspunsuri nespecifice ale organismului la diferiţi agenţi nocivi ai mediului, de 
natură fizică sau chimică (Miclea, 1991). În general, termenul evocă „tensiunea 
acută a organismului obligat să-şi mobilizeze apărările pentru a face faţă unei 
situaţii ameninţătoare” (Delay, cit in. Gallo, 2006, p.1181). 

Cu timpul, teoria asupra sindromului general de adaptare a fost combătută, 
unele dintre obiecţiile aduse fiind neglijarea elementelor specifice şi accentul 
exagerat pus asupra efectelor somatice ale distresului. Pe de o parte, răspunsurilor 
nespecifice le-au fost adăugate diferite tipuri de specificitate (de situaţie, de 
personalitate, de răspuns), iar pe de altă parte, s-a constatat că stresul cuprinde nu 
numai aspecte de ordin fiziologic, ci şi de ordin psihologic. În realitate, omul este o 
unitate bio-psiho-socială şi, în consecinţă, răspunde, în totalitatea sa, la orice 
stimul. Astfel, studiile şi datele din literatura de specialitate au evidenţiat modalităţi 
numeroase de a defini şi înţelege stresul, de la unele simple la altele extrem de 
complexe. 

Încercând să realizeze o anumită ordonare în această abundenţă de lucrări 
dedicate stresului, M. Zlate (2007) distinge patru moduri principale de abordare a 
termenului: ca variabilă independentă, stresul fiind conceput ca stimul sau agent 
stresor; ca variabilă dependentă, definit ca eveniment extern, ca răspuns al 
organismului la un factor stresor din mediu; ca variabilă moderatoare, ca 
interacţiune între stimul şi răspuns; ca tranzacţie între persoană şi mediu. 

Deşi autorul acestei sinteze distinge între ultimele două paradigme după 
criteriul complexităţii, corelat cu o viziune dinamică, procesuală asupra stresului, se 
poate considera că între cele două există doar o diferenţă de grad, nu şi de gen, în 
final fiind utilizat un criteriu diferit de cele utilizate anterior în delimitarea celorlalte 
categorii. 

Primul punct de vedere defineşte stresul drept o condiţie a mediului, ca o 
stare ce se identifică cu stimulii (denumiţi stresori, factori sau agenţi de stres), 
aspectele din mediu care dezorganizează sau solicită persoana fiind şi cele care o 
supun stresului. De exemplu, Schotch definea stresul ca „orice stimul conştientizat 
sau nu, care este potenţial dăunător sau ameninţător pentru individ” (cit in. Băban, 
1992, p. 26). Identificarea stresului cu factorul stresant constituie principala limită a 
acestei abordări, deoarece ignoră aspectele subiective de evaluare a stimulului şi 
conferă acestor stresori conotaţii de nocivitate echivalente pentru toţi oamenii. Cu 
alte cuvinte, modelul sugerează existenţa unei corelaţii liniare între stimul şi efectul 
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său dăunător, lucru care nu se prea potriveşte realităţii, din moment ce două 
persoane supuse aceluiaşi stresor sunt afectate la niveluri diferite de tensiune 
psihică. 

O a doua perspectivă, ancorată în studiile lui Selye, defineşte stresul ca 
fiind reacţia fiziologică şi/sau psihologică a persoanei la un stresor din mediu. 
Anumite teorii care se circumscriu acestui model consideră că fiecare avem o 
anumită toleranţă de a face faţă factorilor solicitanţi, iar în momentul în care 
aceasta este depăşită, se produce reacţia la stres şi, ulterior, alterarea funcţiilor 
psihofiziologice, ceea ce va conduce la apariţia unei diversităţi de maladii 
(depresie, stres post-traumatic, nevroze, ulcere, diabet etc.). Astfel, se pune în 
evidenţă mobilizarea resurselor fizice şi psihice de apărare ale persoanei, de a se 
opune perturbărilor. 

Ilustrativă în acest sens este definiţia lui H. Wolf, conform căreia stresul 
este o „stare dinamică a unui organism, ca răspuns la o solicitare de adaptare… 
deoarece viaţa însăşi impune o adaptare constantă, în aşa fel încât toate fiinţele vii 
sunt în permanenţă într-o stare mai mare sau mai mică de stres” (cit in. Stora, 
1999, p. 98). 

Indiferent care este modalitatea de definire a stresului, ca răspuns sau ca 
stimul, primele două perspective au determinat anumite rezerve, deoarece sunt 
considerate ca unilaterale, nereuşind să explice decât parţial problematica vastă a 
stresului şi ignorând diferenţele interindividuale de personalitate. 

A treia paradigmă include în definiţia stresului conceptele de relaţie, de 
interacţiune şi chiar de tranzacţie între persoană şi mediu. Potrivit acestei abordări, 
inspirată din teoria elaborată de Lazarus, stresul este considerat drept un 
dezechilibru bio-psiho-comportamental intens, realizat între cerinţele impuse 
organismului şi resursele omului (reale sau doar percepute ca reale) de a face faţă, 
prin ajustare sau adaptare, acestor solicitări şi situaţii stresante (Derevenco, 1992). 
Prin acest mod de abordare a stresului, se accentuează proprietatea organismului 
de a reprezenta mediatorul între stimulii din mediu şi reacţiile pe care le provoacă. 

Trecând în revistă perspectivele actuale de definire a stresului, este de 
subliniat ideea că ele pot fi considerate ca fiind coexistente, o eventuală abordare 
de tip holistic fiind realizabilă prin studierea conceptului de stres în toate ipostazele 
sale: ca răspuns, ca stimul sau ca interacţiune. Paradigmele amintite au generat 
tendinţe metodologice diferite, iar lipsa unui model unitar care să le înglobeze 
poate fi explicată prin „complexitatea şi stadialitatea fenomenului” (Băban, 1997, p. 
48). 

Chiar dacă fiecare perspectivă prezintă o serie de limite, modelul 
tranzacţional are, comparativ cu celelalte două, avantajul că oferă o viziune de 
ansamblu mai dinamică şi mai aproape de realitate a fenomenului, motiv pentru 
care a constituit o opţiune serioasă în realizarea unui număr mare de studii de 
specialitate. 

Aşa cum am amintit, la conturarea acestei paradigme, o contribuţie 
importantă a avut-o Lazarus, prin formularea teoriei cognitive a stresului. În opinia 
lui, stresul psihologic este o „relaţie între persoană şi mediu, care este evaluată de 
către persoană ca fiind o povară sau ceva care îi depăşeşte resursele şi îi 
periclitează sănătatea” (Lazarus, Folkman, 1984, p. 19). 

Pentru descrierea etapelor prin intermediul cărora sunt realizate 
interacţiunile dintre persoană şi situaţia stresantă, Lazarus (1966, cit in. Băban, 
2002) introduce câteva concepte de noutate: 

– threat (ameninţarea); 
– appraisal (evaluarea); 
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– coping (ajustarea). 
În concepţia autorului, ameninţarea este o stare dinamică, percepută 

subiectiv, caracterizată prin anticiparea confruntării cu o situaţie nocivă sau cu o 
trăire negativă, care orientează comportamentul în viitor şi este dependentă de 
procesele cognitive. Stresul apare când se percep ameninţări, reale sau datorate 
unor reprezentări sau învăţări false, asupra integrităţii fizice, asupra confortului 
psihologic, asupra mediului personal, interpersonal şi social al subiectului. 

Aprecierea factorilor din mediu ca fiind ameninţători, irelevanţi sau benigni 
se realizează prin mecanismul evaluării cognitive. Evaluarea este un proces 
cognitiv ce implică judecăţi diverse, raţionamente, deducţii etc. prin care informaţiile 
sunt „filtrate” în vederea stabilirii semnificaţiei situaţiei pentru persoană. 

Aprecierea prin care evenimentul extern este definit ca fiind dăunător sau 
nu, finalizându-se prin inducerea unei tensiuni sau prin creşterea încrederii în sine, 
reprezintă prima fază a evaluării cognitive. Al doilea moment este acela în care 
persoana îşi analizează resursele adaptative de care dispune. În fine, ultima etapă 
este reprezentată de reevaluare, care se referă la reanalizarea situaţiei iniţiale, la 
transformarea ei din ameninţătoare în pozitivă sau neutră şi invers, ca urmare a 
unor noi informaţii rezultate, uneori, chiar din succesul sau insuccesul primelor 
încercări de adaptare. 

În situaţia în care, în faza evaluării cognitive primare, stimulul este perceput 
ca fiind periculos, intervine copingul, un moment considerat crucial în explicarea 
stresului de către mulţi autori. 

Termenul desemnează un proces activ prin care o persoană, datorită 
evaluării propriilor capacităţi şi motivaţii, face faţă vieţii, în general, şi unei situaţii 
stresante, reuşind să o controleze sau să o tolereze, în particular. Acest proces de 
adaptare poate fi influenţat nu numai de trăsăturile de personalitate, de 
caracteristicile stimulului sau ale situaţiei, ci şi de alţi factori, cum ar fi experienţa 
anterioară, ansamblul de motive, convingeri şi atitudini, autoaprecierea propriului 
potenţial şi a mecanismelor de apărare împotriva stresului. 

Înainte de toate, copingul este un mecanism de ordin psihologic, care 
influenţează atât răspunsurile de ordin psihic, cât şi pe cele fiziologice, în special 
pe cele ale sistemului endocrin (creşterea/scăderea nivelului de testosteron), un 
proces susceptibil de a fi perfecţionat prin învăţare sau repetare (Gallo, 2006). 

Unii autori (Băban, 2002, Ursin şi Murison, 1984) evidenţiază o diferenţă 
între conceptul de coping şi cel de adaptare, în sensul că primul intervine asupra 
situaţiei când adaptarea, implicând doar automatisme, răspunsuri deja structurate 
şi stabilite, nu mai este suficientă, rezultând necesitatea realizării unui efort 
personal ce presupune utilizarea unor strategii de altă natură. Într-adevăr, între cele 
două categorii de strategii sau mecanisme pare a nu exista o suprapunere 
perfectă, dar adaptarea presupune nu doar răspunsuri automate, ci şi altele 
imprevizibile, cu caracter de noutate. Mai mult, anumite strategii de coping se pot 
învăţa sau dezvolta până la a deveni ele însele forme automatizate de adaptare, 
păstrând aceleaşi caracteristici de acţiune la stimuli diverşi. Carver (1989), de 
exemplu, arăta că oamenii utilizează doar strategiile de coping cu care sunt 
obişnuiţi (cit. in Boghaty, 2007). Rezultă că adaptarea are o sferă mai largă şi că 
procesul de coping este o formă particulară a acesteia, poate mai „psihologizată”, 
adaptarea incluzând mai multe aspecte obiective (biologice, senzoriale etc.). 

Copingul a mai fost considerat chiar o „trăsătură stabilă de personalitate ce 
poate fi măsurată prin metode de autoevaluare” (Kobasa, cit. in. Băban, 2002, p. 
99), afirmaţie infirmată de numeroase studii care au indicat că în utilizarea 
strategiilor de coping intervin tocmai caracteristicile de personalitate. 
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În opinia lui Lazarus şi colaboratorilor săi, omul poate răspunde la stres în 
două feluri: prin acţiuni directe, în vederea rezolvării problemelor generatoare de 
stări negative, şi indirecte, orientate spre controlarea răspunsurilor emoţionale la 
stresori. Acţiunile directe pun accent pe „instrumentarea” situaţiei stresante prin 
diferite modalităţi, cum ar fi, de exemplu, redefinirea şi reinterpretarea pozitivă a 
evenimentelor, în timp ce acţiunile indirecte sunt centrate spre reducerea tensiunii 
emoţionale. Prima cale, aşa-numitul coping focalizat pe problemă, desemnează un 
ansamblu de strategii active, raţionale de control al stresului (planificarea timpului, 
reevaluarea situaţiei într-o optică favorabilă, utilizarea tehnicilor de relaxare etc.), 
trăirile emoţionale asociate stresorilor fiind depăşite prin cea mai bună rezolvare 
posibilă. Acest tip de adaptare este utilizat, de regulă, în cazul situaţiilor potenţial 
reversibile. Cea de-a doua cale, copingul focalizat asupra emoţiei, se referă, 
dimpotrivă, la strategii pasive de control al stresului, orientate mai mult asupra 
volumului sau conţinutului răspunsului emoţional, prin încercări de deturnare a 
atenţiei de la sursa stresului în direcţia autoapărării eului, fiind preferat mai ales în 
situaţiile fără ieşire, ireversibile (decese, pierderea slujbei). 

În ceea ce priveşte formele de coping, unele dintre studiile ulterioare au 
nuanţat distincţia iniţială, în timp ce altele au extins numărul lor. Unii autori fac 
distincţie, de exemplu, între copingul realizat prin asumare sau prin vigilenţă şi cel 
realizat prin evitare (Suls şi Fletcher, 1985, Ionescu, 2006), iar în funcţie de nivelul 
la care se realizează (psihic sau acţional), iau în considerare copingul cognitiv şi 
copingul comportamental. 

Raportându-se la eficienţa diverselor strategii de adaptare, unii specialişti 
au afirmat că fiecare dintre formele de coping are avantajele şi dezavantajele sale 
şi se va dovedi mai mult sau mai puţin adaptată în funcţie de factorii de stres, de 
momentul apariţiei lor şi de durata evoluţiei lor (Legeron, 2003, Ionescu, 2006). 
Alţii, dimpotrivă, au pledat pentru superioritatea unora din strategii, în special a 
copingului centrat pe problemă (Lazarus, Băban etc.). De exemplu, a apela la 
suportul celorlalţi, a face „haz de necaz”, a recurge la momente sau tehnici de 
relaxare sunt considerate eficiente indiferent de situaţie, pe când a fuma sau a 
interioriza sentimentele negative sunt apreciate ca inadecvate. Răspunsul la 
întrebarea dacă o asemenea opinie se susţine sau nu, constituie unul dintre 
obiectivele studiului prezent. 

Pe de altă parte, studiile referitoare la procesele de coping au adus o 
schimbare fundamentală în modul în care concepem stresul, de la descrierea 
reacţiilor la stres, la descrierea şi cercetarea modalităţilor prin care individul 
controlează factorii şi situaţia stresantă. Conform acestui nou mod de abordare a 
problemelor, stresul nu trebuie căutat doar în raport cu individul şi nici numai la 
nivelul evenimentului, ci în relaţia individ-mediu. 

Personalitate, coping şi experienţa profesională 

Mai multe cercetări realizate relativ recent au constatat relaţii semnificative 
între caracteristicile de personalitate şi stilurile de adaptare la situaţiile nefavorabile. 
Unele dintre acestea au arătat că personalitatea este susceptibilă de a influenţa nu 
numai expunerea la situaţiile dificile, dar şi răspunsurile la acestea, iar diferenţele 
individuale de reacţie la stres se pot datora alegerii şi eficienţei diferitelor strategii 
de adaptare (Bolger şi Zuckerman,1995). Astfel, un studiu efectuat în Franţa, pe un 
eşantion de 605 subiecţi, s-a realizat prin administrarea inventarului CISS corelativ 
cu un chestionar ce măsoară factorii de personalitate după modelul Big-Five 
(Endler şi Parker, 1998, cit in. Robu, 2007). S-a constatat că există o asociere 
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negativă între scorurile la stilul de adaptare implicând reacţii emoţionale şi scorurile 
la dimensiunea „stabilitate emoţională”. Studiul citat a mai indicat şi o corelaţie 
semnificativă, de data asta pozitivă, între factorul „conştiinciozitate” şi scorurile la 
stilul de adaptare „confruntarea cu situaţiile stresante”. 

Reluând demersurile anterioare într-o altă cercetare, Robu, A. (2007), pe 
un lot de 50 de cadre militare, a identificat corelaţii semnificative între stilurile de 
adaptare la situaţiile stresante din viaţa profesională şi factorii de personalitate. 
Astfel, au rezultat asocieri semnificative, în acelaşi sens, între scorurile obţinute la 
aceleaşi scale de coping şi scorurile la aceleaşi scale de personalitate ca în studiul 
precedent. De asemenea, s-au obţinut asocieri negative între scorurile la scala 
„reacţii emoţionale” şi scorurile la factorii „energie” şi „deschidere”, la un nivel de 
semnificaţie de 0,01. 

Într-o altă cercetare (Lazăr, Niţă Diaconescu, 2007), efectuată pe un 
eşantion de 30 de poliţişti, s-a concluzionat că poliţiştii care au un nivel ridicat al 
autoeficacităţii percepute vor folosi mai des, ca strategie de adaptare la situaţia de 
stres, o formă de coping centrată pe problemă, anume acţiunea instrumentală. 

Utilizând mai multe chestionare de stres şi de personalitate, un studiu al 
Centrului de Psihologie (CPS) al M.I.R.A. (Liţă, Turc, 2004) s-a orientat către 
investigarea influenţei pe care o au trăsăturile de personalitate asupra strategiilor 
de coping. Realizată pe un eşantion de 42 de luptători din trupele de intervenţie 
antiteroristă, cercetarea a evidenţiat rolul important al unor trăsături de 
personalitate în alegerea strategiei comportamentale de a face faţă evenimentului 
stresant (îndrăzneală, non-conformism, gândirea extravertă), a celei evitante 
(intuiţia introvertă, senzorialitatea extravertă, autocontrolul scăzut, vulnerabilitate 
psihică), a celei focalizate pe problemă (intuiţia extravertă, gândirea extravertă, 
prudenţa, senzorialitatea), a celei emoţionale (autocontrolul scăzut, 
extroversiunea). Într-un alt studiu, efectuat tot de CPS, pe un eşantion reprezentat 
de 50 de ofiţeri şi agenţi, participanţi la misiuni speciale, de sex bărbătesc şi 
naţionalitate română, s-a arătat că factorii B, C, F, G, H, L, M, N, Q3 şi Q4 din 16 
PF pot da indicii foarte utile în privinţa modului în care oamenii gestionează 
impactul evenimentelor negative, observându-se că: 

– persoanele conştiincioase, perseverente şi meticuloase sunt mai 
predispuse ca, în situaţii stresante, să adopte strategia centrată pe problemă şi 
anume acţiunea instrumentală; 

– persoanele îndrăzneţe, sociabile şi curajoase sunt predispuse spre 
adoptarea de încercări comportamentale deschise atunci când sunt confruntate cu 
evenimente profesionale stresante; 

– persoanele cu o capacitate scăzută de autocontrol au tendinţa de a folosi 
strategii centrate pe emoţie, în timp ce persoanele cu o capacitate crescută de 
autocontrol au tendinţa de a folosi strategii centrate pe problemă; 

– persoanele care au un nivel ridicat de tensiune sunt mai predispuse spre 
adoptarea autoblamării, ca modalitate de a răspunde unei situaţii stresante. 

De asemenea, aceiaşi autori au subliniat rolul experienţei profesionale în 
cadrul misiunilor naţionale sau internaţionale printr-un studiu comparativ privind 
diversele strategii de adaptare. La subiecţii care îşi desfăşoară activitatea în 
străinătate s-a remarcat o mai mare frecvenţă a utilizării negocierii (strategie de 
coping ce implică tactici centrate pe problemă care sunt direcţionate spre alţi 
oameni aflaţi în situaţii problemă, cum ar fi încercări de a schimba părerea 
celorlalţi, târguindu-se şi făcând compromisuri pentru a obţine ceva pozitiv din 
situaţie şi fiind mânios pe ceilalţi), în timp ce la poliţiştii care îşi desfăşoară 
activitatea în ţară s-a remarcat o mai mare frecvenţă a utilizării minimalizării, 



 136

aceasta implicând eforturi conştiente de coping, de a refuza să se ocupe de 
problemă şi de a se comporta în continuare ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. 

O analiză la nivel global arată că subiecţii care desfăşoară misiuni 
internaţionale, comparativ cu cei care îşi desfăşoară activitatea în ţară, fac apel la 
mai multe categorii de coping: la cel evitant, la cel focalizat pe problemă şi la cel 
orientat către emoţii. 

O primă observaţie asupra acestui ultim studiu ar sugera faptul că nu 
numai factorii de natură psihologică pot conduce la diferenţieri între indivizi în ceea 
ce priveşte utilizarea mecanismelor investigate. Boghaty afirma că „o experienţă 
bogată în muncă poate fi sursa unor strategii de coping menite să reducă nivelul 
stresului”(Boghaty, 2007, p. 184). 

Din cele prezentate, reiese că personalitatea şi experienţa profesională 
sunt variabile ce pot influenţa eforturile specifice de coping ale subiecţilor în condiţii 
de stres. Stresul nu poate fi conceput doar în ipostaza unor evenimente externe, 
independente de evaluarea subiectivă a acestora, iar anumite caracteristici ale 
personalităţii predispun spre o evaluare negativă a impactului acestor evenimente. 
Diferenţele individuale în gestionarea distresului profesional se concretizează 
printr-o probabilitate mai mare de percepere a evenimentelor solicitante, iar 
acestea pot determina reacţii mai virulente la stres şi alegerea unor strategii mai 
puţin adaptative. 

Obiectivele şi metodologia cercetării 

Prin studiul prezentat s-a propus surprinderea unor corelate ale stresului 
profesional în planul caracteristicilor individuale de personalitate şi în cel al 
experienţei profesionale. Astfel, obiectivul general al lucrării a fost de a determina 
relaţiile dintre personalitate şi strategiile de coping, pe de o parte, precum şi relaţiile 
dintre acestea din urmă şi experienţa profesională. 

Ipotezele cercetării: 
1. Presupunem că, în funcţie de experienţa anterioară în mediul 

profesional, strategiile de coping sunt utilizate mai intens. 
2. Presupunem că există o diferenţă semnificativă între scorurile la scalele 

de personalitate în funcţie de nivelul vechimii, în mediul militar. 
3. Este de aşteptat să existe o relaţie semnificativă între trăsăturile de 

personalitate şi scorurile la strategiile de coping. 
 
Metodologia cercetării 
a) Descrierea variabilelor 
Variabila independentă: 
– experienţa profesională – măsurată pe o scală nominală cu două 

categorii: 1. fără experienţă; 2. cu experienţă; 
Variabile dependente: 
– scorurile la scalele de personalitate şi scorurile la scalele de coping. 
b) Subiecţii cercetării 
Populaţia investigată este reprezentată de cadrele militare din corpul 

subofiţerilor, încadrate în structurile operative ale unei unităţi militare, având vârste 
cuprinse între 20 şi 55 de ani, cu o medie de 31,2 ani. 

Genul subiecţilor este masculin. 
Pentru a verifica ipotezele 1 şi 2, am apelat la două grupuri de subiecţi: 

grupul celor fără experienţă profesională (grupul 1) şi grupul celor cu experienţă 
profesională (grupul 2). 
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Grupul 1 este alcătuit din 65 de persoane de gen masculin, cu o experienţă 
redusă în mediul profesional (între 3 şi 6 luni), fiind încadraţi, ca urmare a 
procedurii de recrutare din sursă externă, în posturi de subofiţer operativ. Sunt 
persoane cu vârste cuprinse între 21 şi 43 de ani. 

Grupul 2 este format tot din 65 de persoane de gen masculin care ocupă 
funcţii de subofiţer operativ, cu o experienţă profesională cuprinsă între 2 şi 29 de 
ani, cu vârste aparţinând intervalului 24 – 51 ani. Grupul a rezultat prin metoda 
eşantionării aleatoare şi poate fi considerat reprezentativ din moment ce respectă 
în mare măsură caracteristicile populaţiei din care a fost extras. 

Pentru verificarea ipotezei 3 am utilizat eşantionul alcătuit din cele două 
grupuri, un eşantion pseudoaleator cu o reprezentativitate acceptabilă, în sensul că 
sunt introduşi subiecţi disponibili, ale căror caracteristici nu diferă esenţial de cele 
ale populaţiei supuse cercetării. Astfel, a rezultat un lot al cercetării de 130 de 
subiecţi, cu vârste între 21 şi 51 de ani, cu o medie de 29,89 ani. 

c) Metodele cercetării 
1. Chestionarul de personalitate Guilford – Zimmerman – Datele 

experimentale privind fidelitatea scalelor indică coeficienţi cuprinşi între 0,75 
(scalele O, F) şi 0,87 (scala S). Coeficienţii de corelaţie între factori sunt, în 
general, destul de scăzuţi ceea ce arată că independenţa notărilor predomină. În 
două situaţii însă, intercorelaţiile sunt ridicate: între S şi A (0,61) şi între E şi O 
(0,69), fapt ce poate fi explicat prin natura factorilor, respectiv (prima pereche se 
referă la comportamentul social, iar în cea de a doua, ambii factori sunt de natură 
emoţională). Totuşi, în fiecare pereche, fiecare variabilă reprezintă cel mult 
jumătate din varianţa celeilalte, fiecare aducând o contribuţie unică, puternică. 
Principala limită a chestionarului este „lipsa de validare empirică şi lipsa de control 
a atitudinii subiectului faţă de probă” [Minulescu, 2005, pg. 281]. 

2. Scala strategiilor de adaptare la stres – Lazarus şi Folkman. 
Tradusă de specialişti ai Centrului de Psihosociologie al M.I.R.A., scala are 

drept scop evaluarea strategiilor de adaptare la stres în situaţii dificile, cu grad 
ridicat de risc. Scala conţine 48 de itemi care oferă informaţii despre două mari 
categorii de strategii: 

• coping centrat pe problemă, care indică încercările de a stăpâni sau de a 
reduce stresul, intervenind asupra situaţiei sau asupra evaluării individuale a 
situaţiei; 

• coping centrat pe emoţie, cu încercări de a regla răspunsurile emoţionale 
la o situaţie stresantă.  

Au fost identificaţi trei factori centraţi pe problemă (Precauţia, Acţiunile 
instrumentale şi Negocierea) şi patru centraţi pe emoţie (Fuga de realitate, 
Minimalizarea, Autoblamarea şi Căutarea semnificaţiei). În plus, a fost identificat un 
factor de suport social care include atât itemi centraţi pe problemă, cât şi pe 
emoţie. Caracteristicile psihometrice ale chestionarului nu au fost însă suficient 
evaluate pe populaţia românească. 

 
Rezultatele cercetării 
 
Pentru a atinge obiectivele propuse, am recurs la studierea distribuţiilor de 

date care formează cele 20 de variabile dependente ale studiului comparativ.  
Deşi variabilele dependente sunt de tip cantitativ, analiza preliminară a 

relevat abateri serioase de la condiţiile de normalitate, precum şi o slabă 
reprezentativitate a mediei, ambele datorate, mai ales, prezenţei unor valori 
extreme. Aceasta s-ar putea datora, pe de o parte, unor erori de măsurare ce ţin de 



 138

caracteristicile psihometrice ale instrumentelor utilizate şi, pe de altă parte, 
posibilităţii ca natura populaţiei din care a fost extras eşantionul cercetării să fie 
asimetrică. În aceste condiţii, a rezultat necesitatea transformării distribuţiilor iniţiale 
în ordine de rang şi considerarea medianei ca fiind cel mai reprezentativ indicator 
al tendinţei centrale. Aceleaşi precizări sunt valabile şi în cazul distribuţiilor 
considerate global, ale căror forme, cu o singură excepţie, se abat semnificativ de 
la condiţia de normalitate.  

Pentru a verifica primele două ipoteze, am preferat tehnica testului Mann – 
Whitney (U) pentru două eşantioane diferite, deoarece surprinde cel mai bine 
relaţia dintre cele două grupe de subiecţi cu privire la caracteristicile urmărite. În 
acest caz, s-a procedat la determinarea semnificaţiei statistice a diferenţelor dintre 
mediile rangurilor celor două grupuri, pentru fiecare scală în parte. Rezultatele 
obţinute sunt prezentate în tabelul 1. 

 
Tabelul 1. Semnificaţia statistică a diferenţelor dintre cele două grupuri 

 
Dintre toate scalele investigate, semnificative pentru un nivel de 

semnificaţie α = 0,05 s-au dovedit a fi diferenţele pentru precauţie (U=1696,5; 
N1=N2=65; z=-1,96; p=0,049), autoblamare (U=1361,5; N1=N2=65; z=-3,51; 
p=0,0004), strategii emoţionale (U=1661,5; N1=N2=65; z=-2,10; p=0,035) şi 
strategii orientate către problemă (U=1624,5; N1=N2=65; z=-1,79; p=0,022). 
Aşadar, în timp ce ipoteza nr. 1 se confirmă pentru anumite mecanisme de coping, 
ipoteza nr. 2 este infirmată, datele prezentate nereuşind să pună în evidenţă o 
diferenţă de personalitate între cele două grupuri de subiecţi. 

Pentru verificarea ipotezei 3, s-a studiat corelaţia dintre scorurile la scalele 
de coping şi cele la scalele de personalitate, pentru un eşantion de 130 de subiecţi. 
S-au obţinut corelaţii semnificative pentru p<0,05 între scala „autocontrol”/GZ(R) şi 
scala „fuga de realitate”/LF(Fr); între scala „stabilitate emoţională”/GZ(E) şi scala 
„strategii emoţionale”/LF(CE); între scala „obiectivitate”/GZ(O) şi scala „strategii 
emoţionale”/LF(CE); între scala „obiectivitate”/GZ(O) şi scala „strategii orientate 
către problemă”/LF(CP); între scala „bunăvoinţă”/GZ(F) şi următoarele scale de 
coping: „strategii emoţionale”(CE), „fuga de realitate”(Fr), „autoblamare”(Ab), 
„căutarea semnificaţiei”(Cs); între scala „reflexivitate”/GZ(T) şi următoarele scale de 
coping: „căutarea semnificaţiei”(Cs), „negocierea”(N); între scala „relaţionare 
personală”/GZ(P) şi scala „fuga de realitate”/LF(Fr). De asemenea, s-au obţinut 
corelaţii semnificative pentru p<0,01 între scala „sociabilitate”/GZ(S) şi scala „sprijin 
mobilizator”/LF(Sm); scala „stabilitate emoţională”/GZ(E) şi scala „fuga de 
realitate”/LF(Fr); între scala „obiectivitate”/GZ(O) şi următoarele scale de coping: 
„fuga de realitate”(Fr), „negocierea”(N); între scala „bunăvoinţă”/GZ(F) şi 
următoarele scale de coping: „negocierea”(N), „strategii orientate către 

VARIABILE U z 
 

p bilateral 
 

p corectat bilateral 

Pr 1696,5 -1,96 0,050 0,049 
 

CP 1624,5 -1,79 0,022 0,022 
 

Ab 1361,5 -3,51 0,000 0,0004 
 

CE 1661,5 -2,10 0,035 0,035 
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problemă”(CP); între scala „reflexivitate”/GZ(T) şi următoarele scale de coping: 
„strategii emoţionale”(CE), „precauţia” (Pr), „strategii orientate către problemă”(CP); 
între scala „relaţionare personală”/GZ(P) şi scala „negocierea”/LF(N). 

 
Interpretarea rezultatelor 
 
La o analiză generală comparativă pe scalele chestionarelor, se poate 

observa că, pentru majoritatea scalelor, grupul 1 a obţinut scoruri medii mai mari 
decât grupul 2 (vezi tabelul 3). 

În acest context, se pot trage câteva concluzii: 
– în grupul 1, intensitatea utilizării strategiilor de coping este mai mare: 

subofiţerii operativi recent încadraţi fac apel la strategii de coping (precauţia, 
acţiunile instrumentale, negocierea, fuga de realitate, autoblamarea şi 
minimalizarea) într-un mod mai pregnant; 

– există şi strategii de coping folosite mai intens de către subofiţerii cu 
experienţă profesională (căutarea semnificaţiei şi sprijinul moblizator); 

– în general, subiecţii fără experienţă profesională fac apel într-un mod mai 
pregnant atât la strategiile emoţionale, cât şi la cele centrate pe problemă; 

– analizând diferenţele, se constată că nu toate sunt reprezentative din 
punct de vedere statistic, ceea ce nuanţează concluziile anterioare; 

– nu au fost confirmate diferenţe în ceea ce priveşte factorii de 
personalitate investigaţi între subiecţii recent încadraţi şi cei cu experienţă 
profesională; 

Confirmarea ipotezei cercetării nr.1 pentru anumite mecanisme de coping 
indică faptul că subofiţerii operativi fără experienţă profesională din unitatea 
studiată utilizează cu o mai mare intensitate una dintre strategiile emoţionale 
(autoblamarea) şi una dintre strategiile de adaptare orientate către problemă 
(precauţia). Astfel, aceştia pot prezenta, în situaţiile suprasolicitante, o tendinţă 
generală de a fi mai precauţi, de a lăsa lucrurile mai deschise, de a acţiona mai cu 
atenţie, de a nu ceda primelor tendinţe comparativ cu subofiţeri cu experienţă 
profesională. Diferenţa este mult mai semnificativă, însă, în cazul autoblamării, 
ceea ce arată că, în cazul apariţiei unor dificultăţi, persoanele cu experienţă se 
autoculpabilizează mai puţin, transmit într-o mai mare măsură motivele problemei 
către alţii sau altceva şi nu către sine, sunt mai puţin dispuse să aducă schimbări în 
legătură cu propria persoană sau să se critice personal. 

Pe de altă parte, a fost confirmat şi faptul că, în general, subiecţii recent 
încadraţi utilizează mai intens strategiile de coping, fie ele de tip emoţional sau 
centrat pe problemă. Prin urmare, am putea spune că mediul profesional militar 
inhibă, într-o oarecare măsură, manifestarea strategiilor de adaptare la stres. Pe de 
altă parte, confirmarea acestei ipoteze poate avea şi următoarea explicaţie: la 
intrarea în mediul militar, persoanele investigate pot prezenta o tendinţă „dezirabilă” 
de a nu-i învinui pe alţii sau o tendinţă, adecvată realităţii, de a fi mai prudenţi, dată 
fiind caracteristica de noutate pe care mediul militar o are pentru fiecare dintre 
subiecţi.  

Faptul că ipoteza nr. 2 nu a fost confirmată de datele cercetării arată că 
grupurile supuse cercetării sunt omogene din perspectiva trăsăturilor de 
personalitate. O eventuală diferenţă semnificativă în ceea ce priveşte factorii de 
personalitate ne-ar fi putut indica posibilitatea ca diferenţele în utilizarea strategiilor 
de coping să fi fost influenţate de diferenţele interindividuale ale subiecţilor din cele 
două grupuri investigate. 
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La o primă analiză, mai generală, a asocierilor, se pot formula următoarele 
constatări: 

– anumite scale de personalitate nu se asociază semnificativ cu niciuna 
dintre scalele de coping; 

– două dintre mecanismele de coping investigate (minimalizarea şi acţiunile 
instrumentale) nu corelează semnificativ cu niciun factor de personalitate; 

– valoarea coeficienţilor de corelaţie este destul de scăzută, ceea ce 
determină o interpretare cu prudenţă a semnificaţiei asocierilor; 

– apariţia unor asocieri care par paradoxale sau care infirmă cercetări 
similare; 

– conturarea unor configuraţii ale factorilor de personalitate în utilizarea 
diferitelor strategii de coping. 

Analiza fiecărui grup de variabile asociate pune în evidenţă următoarele 
aspecte: 

1. Cu cât persoanele sunt mai impulsive, mai nepăsătoare, iau viaţa mai 
uşor, bazându-se pe şansă şi au un autocontrol mai scăzut, cu atât prezintă o 
înclinaţie în a utiliza tehnica fugii de realitate ca modalitate de adaptare la situaţiile 
dificile (corelaţie negativă). 

2. Subofiţerii operativi care au mulţi prieteni şi cunoştinţe, care manifestă 
iniţiativă în discuţii şi preferinţă pentru activităţile sociale utilizează, ca mecanism 
de adaptare la suprasolicitări, suportul mobilizator al celorlaţi, discutând despre 
cum s-au simţit sau despre problemele cu care s-au confruntat (asociere pozitivă). 
Rezultă că apelul la sprijinul mobilizator al celorlalţi ar putea ţine de structura  
psiho-funcţională a persoanei extraverte social. Persoanele mai puţin sociabile au 
tendinţa de a interioriza evenimentele sau efectele situaţiilor stresante. 

Această constatare vine să confirme unele observaţii derivate din practica 
de specialitate proprie, potrivit cărora subiecţii mai sociabili tind să se prezinte mai 
des la cabinetul psihologic, în vederea obţinerii de informaţii sau suport emoţional. 
Se poate concluziona, urmărind şi intensitatea destul de ridicată a asocierii dintre 
cele două variabile, că oamenii utilizează suportul mobilizator al celorlalţi în virtutea 
structurii lor de personalitate. 

3. Persoanele cu o stabilitate emoţională scăzută, pesimiste, cu sentimente 
de vinovăţie şi singurătate tind să adopte încercări comportamentale centrate pe 
emoţie, cu accent pe fuga de realitate, pentru a se adapta situaţiilor nefavorabile 
(corelaţii negative). Această tendinţă a fost observată şi în alte cercetări, dar 
mecanismele de adaptare specifice, deşi au aceeaşi natură emoţională, sunt 
diferite. Corelaţia acestei dimensiuni a personalităţii este, însă, mai puternică în 
cazul „fugii de realitate” decât în cazul scalei globale a strategiilor emoţionale, ceea 
ce poate susţine afirmaţia că tehnica de adaptare la stres prin evitarea celorlalţi sau 
printr-un eventual consum de alcool este folosită cu preponderenţă de către 
persoanele ce prezintă vulnerabilităţi ale personalităţii în sensul precizat mai sus. În 
condiţiile în care această constatare este confirmată de studii ulterioare, ea poate 
avea şi anumite efecte de ordin metodologic. Astfel, se poate evalua măsura în 
care inventarul de personalitate G.Z. poate fi utilizat pentru identificarea 
persoanelor cu abuz de alcool. 

4. Persoanele hipersensibile, egocentrice, subiective, interpretative, cu 
încredere scăzută în ceilalţi tind să adopte ambele tipuri de strategii în situaţii 
stresante, atât pe cele emoţionale şi, în cadrul lor, fuga de realitate, cât şi pe cele 
centrate pe problemă, utilizând cu precădere tehnici de realizare a compromisului 
pentru a obţine ceva pozitiv din situaţie, de schimbare atitudinală a celuilalt, de 
exprimare emoţională negativă (mânie) către cel care a provocat dificultăţile 
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(corelaţii negative). Această observaţie comportă o discuţie mai extinsă, deoarece 
cel puţin sub aspectul utilizării strategiilor considerate raţionale de către subiecţi 
caracterizaţi ca fiind mai sensibili, rezultatul cercetării este paradoxal. Dacă în ceea 
ce priveşte corelaţia cu strategiile emoţionale, datele confirmă într-o altă optică 
relaţia dintre factorii O (obiectivitate) şi E (stabilitate emoţională) ai chestionarului 
de personalitate, relaţia cu scorurile la strategiile focalizate pe problemă contestă 
fie gruparea strategiilor în cele două categorii, fie clasificarea lor în adaptative sau 
dezadaptative. Nu este clar, cu alte cuvinte, aşa cum s-a mai spus, că strategiile 
emoţionale ar fi cele inadecvate, iar cele centrate pe problemă ar fi eficiente. Pe de 
altă parte, nu este clar dacă scala negocierii (care contribuie cel mai mult la 
asocierea globală negativă „obiectivitate” – strategii centrate pe problemă) aparţine 
categoriei în care a fost inclusă, din moment ce include subcomponente de tip 
emoţional (a fi mânios pe cei responsabili de situaţie, a le schimba atitudinea etc.) 
ce ar putea influenţa într-o anumită măsură obţinerea acestui rezultat. 

5. Subofiţerii intoleranţi, gata de ceartă, care manifestă duşmănie şi 
resentiment faţă de alţii şi care caută să-i domine pe colegi tind, de asemenea, să 
adopte ambele tipuri de strategii, diferenţa faţă de persoanele hipersensibile 
constând într-o nuanţare în utilizarea strategiilor emoţionale: aceşti subiecţi adoptă, 
în plus, mecanismele autoblamării, căutării semnificaţiei şi sprijinului mobilizator 
(corelaţii negative). 

6. Persoanele reflexive, înclinate spre teorie, introspecte, cu prezenţă de 
spirit au o tendinţă de a utiliza ambele tipuri de strategii, cu o accentuare în privinţa 
căutării semnificaţiei, negocierii şi precauţiei (corelaţii pozitive); 

7. Persoanele care relaţionează mai dificil, critice, suspicioase, mai puţin 
exigente cu sine tind să adopte strategia negocierii (corelaţie negativă). 

Rezultatele trecute în revistă mai sus ne-au determinat să ne întrebăm 
dacă nu cumva anumite mecanisme de coping presupun în utilizare un anumit 
grupaj tipic de trăsături de personalitate. Dacă într-adevăr s-ar întâmpla aşa, atunci 
gruparea ar trebui apreciată ca prezentând anumite limite datorate intensităţii 
relativ scăzute a asocierilor. Chiar şi aşa, prezintă un interes cel puţin statistic, 
următoarele configuraţii de trăsături: 

– utilizează „fuga de realitate” subofiţerii care au un autocontrol mai scăzut 
şi o capacitate mai slabă de tolerare a dificultăţilor; 

– strategia „negocierii”, în sensul amintit al chestionarului de coping, este 
folosită de subofiţerii mai subiectivi, hipersensibili şi egocentrici, intoleranţi şi 
conflictuali, reflexivi şi introspecţi, critici şi suspicioşi, care relaţionează dificil; 

– „căutarea semnificaţiei” este utilizată mai întâi de subiecţii intoleranţi în 
relaţionare şi, apoi, de cei reflexivi şi cu prezenţă de spirit; 

– „sprijinul mobilizator” este utilizat, în principal, de subofiţerii sociabili şi, în 
secundar, de cei ranchiunoşi, critici, intoleranţi; 

– în general, strategiile de coping focalizate pe emoţie sunt asociate celor 
pesimişti şi labili emoţional, celor hipersensibili şi egocentrici, celor intoleranţi şi 
celor reflexivi; 

– strategiile de coping focalizate pe problemă sunt utilizate de subofiţeri 
mai reflexivi, în principal, mai puţin obiectivi şi mai puţin toleranţi sau binevoitori, în 
secundar. 

Analiza acestor grupări de trăsături ne conduce la câteva observaţii 
interesante. Astfel, se poate constata că scorurile ridicate la trăsătura nevrotism, 
opusă stabilităţii emoţionale, hiposensibilităţii şi toleranţei, pot determina persoana 
să resimtă ambientul ca fiind mai ameninţător la adresa propriei securităţi şi, prin 
urmare, mai stresant. Altfel spus, subofiţerul operativ poate trăi mai frecvent şi cu o 
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intensitate mai mare, în comparaţie cu cel care obţine scoruri scăzute, un 
ansamblu de emoţii negative (anxietate, depresie, culpabilitate etc.) care, 
combinate cu o imagine de sine negativă, îi pot deteriora semnificativ capacitatea 
de a face faţă situaţiilor problematice. O posibilă explicaţie că tocmai el utilizează 
strategiile de coping, în special pe cele emoţionale, este tocmai faptul că el este 
motivat să depăşească anumite obstacole, având tendinţa să stăpânească, într-un 
fel sau altul, situaţiile stresante cu care se confruntă. 

În concluzie, subiecţii investigaţi sunt susceptibili de a utiliza strategiile de 
coping ca răspuns la vulnerabilitatea lor structurală. Ne putem întreba, aşadar, 
dacă nu cumva nivelul crescut al nevrotismului prezent la o persoană reprezintă, el 
însuşi, expresia unei predispoziţii a acesteia (vulnerabilitate) spre a trăi intens 
stresul resimţit în propria viaţă cotidiană şi profesională. Unele studii longitudinale 
asupra evenimentelor de viaţă stresante au arătat că factorul nevrotism poate 
contribui direct sau indirect, prin asocierea cu o frecvenţă mai mare a expunerii la 
evenimente de viaţă traumatizante, la determinarea răspunsurilor dezadaptative ale 
indivizilor la stresul psihic. De exemplu, nivelul ridicat al nevrotismului prezent la o 
persoană se asociază cu predispoziţia acesteia de a se autoaprecia negativ şi de a 
trăi emoţii negative vizavi de situaţie şi de propriile resurse. O astfel de soluţie 
conduce mai degrabă la accentuarea simptomelor stresului resimţite subiectiv 
decât la diminuarea acestora şi, prin urmare, la utilizarea mai intensă a anumitor 
strategii de coping, indiferent de natura lor. 

Datele obţinute ne-au condus la ideea că nevrotismul, legat de modelul 
tranzacţional al stresului, nu presupune că reacţiile dezadaptative ale unei 
persoane care se confruntă cu un stres intens şi prelungit reflectă neapărat 
aprecierile sale negative cu privire la propriile resurse, ci mai degrabă 
vulnerabilitatea sa. 

De asemenea, rezultatele studiului comparativ pot fi interpretate şi în altă 
lumină: subofiţerii cu experienţă în mediul militar utilizează mai puţin strategiile de 
coping pentru că percep un nivel mai scăzut al stresului şi, în consecinţă, se simt 
mai puţin ameninţaţi. Pe de altă parte, s-a constatat de către unii autori că, prin 
confruntarea repetată a persoanei cu situaţia stresantă, se poate diminua 
vulnerabilitatea la stres (Anghel, 1992) datorită experienţei de muncă, succeselor 
obţinute, cunoaşterii modalităţilor de acţiune, factori care dau persoanei încredere 
şi posibilităţi crescute de a se adapta. 

Rezultatele obţinute ne-au indicat şi posibilitatea ca militarii respondenţi să 
considere strategiile de coping ca fiind indezirabile, căutând să răspundă în sensul 
opus, pentru prezentarea într-o lumină aşa-zis favorabilă, ca persoane rezistente, 
robuste din punct de vedere psihic, care nu au nevoie să utilizeze strategii  
de coping. Dacă într-adevăr s-a întâmplat aşa, atunci în analiza rezultatelor  
trebuie să ţinem cont de problema sincerităţii răspunsurilor subiecţilor şi de 
capacitatea chestionarului Lazarus-Folkman, în formatul în care l-am utilizat, de a 
permite un diagnostic cât mai precis al stilurilor preferenţiale de adaptare în situaţii 
stresante. 

La fel de posibilă este şi situaţia ca militarii investigaţi să fi deţinut, în mod 
real, competenţele care să-i ajute să facă faţă unor situaţii stresante specifice 
mediului militar, aspect reflectat în rezultatele la scalele de coping. Aceste 
competenţe pot fi rezultatul eforturilor militarilor, confruntaţi în repetate rânduri cu 
diverse situaţii problematice, de a găsi strategii cât mai eficiente pentru a face faţă 
solicitărilor specifice structurii militare. 
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Încheiere 
 
În general, structurile din domeniul ordinii şi siguranţei publice constituie 

organizaţii relativ închise şi puternic ierarhizate, având şi alte caracteristici 
recunoscute ca fiindu-i specifice în opinia publică comună. Date fiind solicitările 
specifice activităţilor din acest mediu, profesia de militar constituie una dintre cele 
mai stresante profesii. Semnificaţiile stresului, în contextul organizaţiei militare, 
trebuie legate, în primul rând, de necesitatea adaptării militarilor la o serie de 
exigenţe, de solicitările fizice şi psihice permanente la care sunt supuşi aceştia, 
accentuate pe timp de criză, de schimbările majore în stilul de viaţă pe care le 
implică intrarea în sistemul militar. 

Datele obţinute în cadrul cercetării ne-au condus la concluzia că anumiţi 
factori de personalitate pot avea un rol important în utilizarea stilurilor de adaptare 
la situaţiile profesionale stresante, specifice mediului militar. Evaluarea acestor 
trăsături poate constitui o resursă importantă pentru formarea şi dezvoltarea 
competenţelor necesare adaptării la mediul militar a tinerilor debutanţi în această 
profesie sau pentru selecţia în şcolile militare sau pentru posturile cu diferite nivele 
de responsabilitate din cadrul structurilor militare. 

De asemenea, datele cercetării ne-au permis introducerea unor elemente 
de noutate în studiul mecanismelor de coping. Unul dintre acestea este tocmai 
relevarea posibilităţii ca intensitatea utilizării mecanismelor de adaptare la stres să 
depindă de robusteţea sau vulnerabilitatea personalităţii militarului. Cu cât acesta 
prezintă mai intens note nefavorabile ale personalităţii (labilitate, intoleranţă, 
hipersensibilitate, subiectivism etc.), cu atât se simte mai ameninţat şi, în 
consecinţă, cu atât va face apel mai pregnant la strategiile de coping. 

În final, se poate considera că modelul tranzacţional aplicat subofiţerului 
operativ poate să contribuie în interacţiune cu unele modele de interpretare a 
personalităţii, la explicarea problematicii stresului în organizaţiile militare. Centrarea 
pe trăsăturile de personalitate arată importanţa subofiţerului ca persoană în 
activitatea operativă, dar nu trebuie să fie nici excesivă, nici exclusivistă. 

Considerăm, de asemenea, că deşi lucrarea promovează ideea necesităţii 
identificării stilurilor de coping utilizate în mediul militar, lista trăsăturilor rezultate în 
urma cercetării noastre nu trebuie absolutizată, ci trebuie confirmată de alte studii, 
prin folosirea mai multor instrumente de cercetare, mai obiective şi valide din punct 
de vedere psihometric, precum şi prin lărgirea eşantioanelor. De aceea, lucrarea de 
faţă constituie doar o cercetare pilot, rezultatele obţinute putând constitui un punct 
de plecare pentru o cercetare mai extinsă, atât din punctul de vedere al 
eşantionului, cât şi al instrumentelor folosite. 

Stabilirea profilului mecanismelor de coping utilizate de către militari 
necesită o abordare mai complexă, de tip mixt, care să ia în considerare nu numai 
persoana, ci şi grupul sau situaţia în care acţionează, nu numai de tip orizontal, ci 
şi longitudinal. 
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Rezumat 
Un program de formare a adulţilor cunoaşte o evoluţie determinată de 

succesiunea proiectare, planificare, promovare, implementare, evaluare. 
Programele educaţionale cuprind cursuri şi module care se definesc generic prin 
obiective de atins, conţinuturi specifice şi durată. Evaluarea programelor de 
formare se realizează în scopul monitorizării rezultatelor cursanţilor, al asigurării 
calităţii şi optimizării ofertei educative, prin diferite strategii, metode şi instrumente 
de evaluare. Evaluarea finalizează şi pregăteşte o nouă etapă în procesualitatea 
managerială a programelor educative.  

Scopul evaluării programelor de formare a adulţilor 

Evaluarea unui program educaţional constă în aprecierea eficienţei 
rezultatelor acestuia, în diferite stadii ale dezvoltării programului. 

Un program de formare este definit ca un set de activităţi orientate către un 
obiectiv/grup de obiective, în care resursele umane, materiale şi financiare sunt 
organizate pentru a produce dezvoltarea profesională a adulţilor, ca răspuns la 
anumite nevoi.  

Formarea profesională a adulţilor se organizează, conform Ordonanţei nr. 
129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, pentru iniţiere, calificare, 
perfecţionare, specializare, recalificare: 

a) iniţierea reprezintă dobândirea unor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi 
minime necesare pentru desfăşurarea unei activităţi;  

b) calificarea reprezintă ansamblul de competenţe profesionale care permit 
unei persoane să desfăşoare activităţi specifice unei ocupaţii sau profesii;  

c) perfecţionarea constă în dezvoltarea competenţelor profesionale în 
cadrul aceleeaşi calificări;  

d) specializarea este o formă specifică de formare profesională care 
urmăreşte obţinerea de cunoştinţe şi deprinderi într-o arie restrânsă din sfera de 
cuprindere a unei ocupaţii;  

e) recalificarea constă în obţinerea competenţelor specifice unei alte 
ocupaţii sau profesii, diferită de cele dobândite anterior. 

Evaluarea unui program educaţional vizează în principal: 
- determinarea gradului de realizare a scopului şi obiectivelor intenţionate; 
- culegerea de date şi informaţii pentru adoptarea unor decizii – de 

corectare, remediere, menţinere, dezvoltare şi optimizare a programului; 
- aprecierea valorii şi calităţii programului de formare, inclusiv prin 

respectarea elementelor structurale: 
a) obiectivele programului de formare profesională exprimate în 

competenţele profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care 
urmează programul; 

b) durata de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse; 
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c) numărul minim şi maxim de participanţi pentru un ciclu sau o serie de 
pregătire; 

d) calificarea persoanelor cu atribuţii de instruire teoretică şi practică – 
formatori; 

e) programa de pregătire; 
f) mijloacele şi metodele prin care se asigură transmiterea şi asimilarea 

cunoştinţelor şi formarea deprinderilor practice necesare ocupaţiei respective; 
g) dotările, echipamentele şi materialele necesare formării; 
h) procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice 

programului de formare profesională (art. 14 din Ordonanţa nr. 129/2000 privind 
formarea profesională a adulţilor). 

 
Dacă evaluarea este un proces periodic de măsurare a relevanţei, 

performanţei, eficienţei şi impactului (aşteptat sau neaşteptat) activităţilor unui 
program, raportându-le la obiectivele iniţiale, monitorizarea este procesul obişnuit, 
constant, de colectare, stocare, analiză şi raportare a datelor despre activităţile 
unui program – evaluare de proces. 

Evaluarea unui program de formare se realizează în mai multe scopuri: 
• Identificarea progresului cursanţilor spre atingerea obiectivelor cursului; 
• Controlul respectării standardelor de calitate; 
• Optimizarea practicilor educaţionale; 
• Îmbunătăţirea calităţii ofertei educaţionale. 

Mituri privind evaluarea programelor 

Personalul implicat în derularea unui program de formare este preocupat 
de implementarea activităţilor şi, adesea, subestimează sau amână procesele de 
monitorizare şi evaluare, din diferite motive sau prejudecăţi:  

1. Activităţile programului se desfăşoară în conformitate cu obiectivele şi 
evaluarea programului este pierdere de timp; 

2. Activităţile de evaluare şi monitorizare constituie o risipă de resurse 
umane şi financiare; 

3. Nu există resursele necesare pentru desfăşurarea activităţilor de 
monitorizare şi evaluare; 

4. Evaluarea se realizează prin inspecţii şi controale ale unor autorităţi; 
5. În urma evaluării se primeşte un feed-back negativ. 
Evaluarea este o activitate de echipă, iar practicile actuale sunt de a realiza 

evaluarea externă în baza rapoartelor de autoevaluare efectuate de managerii 
programelor de formare. 

 
Demersuri de evaluare a programelor de formare 
Dacă, tradiţional, evaluarea viza doar rezultatele programului, pe parcursul 

rafinării metodologiei, obiectul evaluării îl constituie: 
– componentele programului (obiective, resurse umane, materiale şi 

procedurale, conţinutul instruirii, timpul alocat, sistemul managerial, sistemul de 
asigurare a calităţii şi propriul sistem de evaluare); 

– documentele de proiectare – proiectul programului, planificarea 
activităţilor; 

– implementarea programului – activităţile de formare; 
– rezultatele şi efectele programului; 
– întregul program în diferite stadii de evoluţie. 
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Pentru evaluarea programelor de formare se parcurg următoarele etape 
semnificative:  

(1) formularea scopului evaluării;  
(2) delimitarea obiectului evaluării – întregul program de formare sau părţi 

ale acestuia: obiective, conţinuturi, strategii, populaţia ţintă, activităţi, evaluare; 
(3) stabilirea metodologiei colectării datelor: fişe de observare, discuţii 

focus-grup cu beneficiarii programului, anchete pe bază de chestionar sau interviu, 
studiul de caz, analiza longitudinală, studiul de corelaţie etc.; 

(4) elaborarea planului de evaluare; 
(5) aplicarea metodelor şi a instrumentelor de culegere a datelor; 
(6) elaborarea raportului de evaluare; 
(7) utilizarea rezultatelor evaluării pentru decizia privind menţinerea/ 

corectarea/optimizarea programului şi a rezultatelor cursanţilor.  
Datele obţinute în urma monitorizării şi evaluării unui program furnizează 

echipei de management a programului şi altor persoane sau instituţii interesate 
informaţii privind: 

– stadiul de implementare a activităţilor din program („unde ne aflăm?”); 
– tendinţele, modelele şi deviaţiile apărute în implementarea activităţilor („în 

ce direcţie mergem?”, „ce probleme au apărut?”); 
– nivelul de cheltuire/alocare a resurselor umane, materiale şi financiare. 
Aceste informaţii contribuie la luarea unor decizii informate şi rapide care 

să conducă la creşterea eficienţei proiectului/programului sau la modificarea 
planului de implementare, atunci când este necesar. Evaluarea creşte vizibilitatea 
proiectului/programului prin popularizarea rezultatelor parţiale sau finale. 

Pentru evaluarea programelor de formare, evaluatorii îşi construiesc o serie 
de „întrebări de evaluare”: 

– programul s-a derulat în conformitate cu obiectivele planificate? 
– ce rezultate au fost atinse? 
– ce alte tipuri de rezultate a produs? 
– programul îndeplineşte criteriile de eficienţă; merită costurile angajate? 
– ce impact a avut programul? 
– cum a fost condus programul? 
– au fost respectate cerinţele iniţiale? 
– cum se vor folosi datele obţinute din evaluare? etc. 
 
La baza evaluării programelor de formare stau diferite modele de evaluare 

pe care teoria şi practica evaluării le-au conceptualizat: 
 
1. Modelul centrat pe obiective (R. Tyler): 
– este fundamentat pe patru întrebări esenţiale:  
 - care sunt finalităţile programului? 
 - care sunt experienţele de învăţare care asigură realizarea 

obiectivelor? 
 - cum sunt organizate aceste experienţe de învăţare? 
 - care sunt tehnicile de evaluare necesare controlării efectelor 

programului? 
– toate elementele programului au importanţă egală în evaluare: obiective, 

conţinuturi, strategii formative, metode şi tehnici de evaluare;  
– în evaluare se realizează: 
 - examinarea şi aprecierea calităţii tehnice a obiectivelor (obiectivele 

sunt formulate clar, neechivoc; sunt organizate sistematic, coerent, 
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congruente cu scopurile propuse; sunt formulate după regulile 
operaţionalizării – comportamente măsurabile, observabile); 

 - estimarea corelaţiei între obiectivele preconizate şi celelalte 
elemente structurale ale programului (conţinuturi, strategii formative, 
metode de evaluare); 

 - stabilirea gradului de corespondenţă între rezultatele obţinute şi 
obiectivele preconizate. 

– avantajul modelului este că oferă o structură sigură de lucru, prin 
raportarea permanentă la rezultatele intenţionate de program, iar dezavantajul este 
că neglijează rezultatele neintenţionate şi nu se interesează în ce măsură 
programul răspunde nevoilor de instruire ale beneficiarilor programului. 

 
2. Modelul evaluativ fără scopuri (M. Scriven): 
– se porneşte de la premisa că, atunci când evaluatorul cunoaşte scopul 

unui program, percepţiile sale sunt limitate, aşa că evaluatorului nu i se comunică 
obiectivele programului; 

– prin evaluare sunt identificate rezultatele reale înregistrate de cursanţi, iar 
acestea sunt corelate cu nevoile de pregătire, în sensul că adulţii sunt chestionaţi 
asupra efectelor programului, rezultatelor obţinute şi aşteptărilor iniţiale; 

– modelul realizează o evaluare din perspectiva nevoilor de pregătire, însă 
neglijează tocmai raţiunea existenţei programului – scopul/obiectivele acestuia; 

– modelul este mai mult un principiu metodologic, complementar modelului 
tradiţional; se poate întâmpla ca evaluatorul să presupună anumite obiective şi să 
aprecieze rezultatele în baza acestora, deci este un model cu un mare grad de 
subiectivism.  

 
3. Modelul centrat pe cel ce învaţă (M. Scriven): 
– modelul se interesează de modul în care oferta educaţională răspunde 

aşteptărilor şi exigenţelor cursanţilor; 
– prin evaluare se descriu caracteristicile produselor educaţionale şi modul 

în care acestea sunt adaptate particularităţilor cursanţilor; 
– evaluatorii realizează o analiză globală folosind date descriptive şi 

exemplificări; sunt luate în considerare achiziţiile anterioare ale cursanţilor, 
experienţa acestora şi modul în care au fost valorificate în activitatea de formare; 

– criteriile de evaluare sunt formulate din perspectiva beneficiarilor direcţi.  
 
4. Modelul evaluativ centrat pe management (D. L. Stufflebean): 
–- solicită o viziune sistemică asupra programului: context, input, proces, 

produs – CIPP; 
 - contextul – se referă la caracteristici ale populaţiei ţintă;  
 - inputul – reflectă resursele (personal, instruire, echipamente etc.) 

angajate într-un program, în vederea obţinerii anumitor rezultate; 
 - procesul – reprezintă activităţile implementate în baza input-urilor 

utilizate (ex.: număr de sesiuni de instruire organizate, număr de 
materiale distribuite, activitatea cursanţilor); 

 - produsul – reflectă rezultatele directe ale activităţilor implementate; 
achiziţiile dobândite de adulţi – comportamente, atitudini, competenţe.  

– fazele evaluării cuprind: evaluarea sistemului, evaluarea planificării, 
evaluarea implementării programului, evaluarea rezultatelor (parţiale şi finale); 

– procesul de evaluare nu este plasat la finalul programului, ci se 
desfăşoară în diferite momente ale acestuia; modelul justifică anumite decizii 
adoptate pe parcurs; 
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– modelul presupune colaborarea cu echipa de management a 
programului.  

 
5. Modelul centrat pe judecata de expert (E. Eisner, M. Scriven): 
– modelul este utilizat în situaţiile de autorizare şi acreditare a unor 

programe de formare/instituţii; 
– evaluarea se realizează în etape: 
 - publicarea standardelor în baza cărora se realizează evaluarea; 
 - întocmirea raportului de autoevaluare; 
 - stabilirea comisiei de evaluatori; 
 - vizita de evaluare pentru colectarea datelor; 
 - elaborarea raportului privind vizita efectuată; 
 - examinarea raportului vizitei şi a raportului de autoevaluare; 
 - adoptarea unei decizii privind acreditarea/neacreditarea instituţiei 

respective. 
Exemplificarea acestui model este dată de metodologiile şi standardele 

aplicate de cele două agenţii de asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar 
şi universitar – ARACIP şi ARACIS. 

– această evaluare implică instituţiile în procesul de autoevaluare şi de 
optimizare a calităţii educaţiei; se încurajează un sistem transparent de evaluare şi 
se pot realiza ierarhizări; 

– subiectivitatea în evaluare este mult diminuată; 
– multitudinea standardelor nu permite şi diferenţierea acestora ca 

importanţă şi relevanţă. 
  
6. Modelul evaluării cu oponent (Wolf şi Owens): 
– modelul consideră că un evaluator nu poate fi total imparţial în evaluare; 

există argumente pro sau contra valorii unui program sau a unei activităţi, a unui 
element structural al programului; 

– în demersul evaluării există un evaluator/o echipă care argumentează 
valoarea programului şi un alt evaluator/ echipă care identifică limitele/deficienţele; 
din confruntare (strângere de dovezi, argumentare, contraargumentare) rezultă 
calitatea şi implicaţiile programului; 

– faze ale evaluării: 
 - analiza şi evaluarea preliminară şi globală a unui program; 
 - identificarea problemelor/ subiectelor critice; 
 - constituirea celor două echipe – acuzare şi apărare şi a comisiei de 

juraţi; 
 - pregătirea argumentelor în favoarea/ defavoarea programului; 
 - audierile – se prezintă situaţia, se evocă argumentele, iar comisia de 

judecată formulează concluziile finale. 
– unele dezbateri cu oponent se pot desfăşura fără audieri şi se parcurg: 

stadiul de pregătire, stadiul confruntărilor şi stadiul deciziilor, în urma negocierilor 
între echipe; 

– modelul lărgeşte aria informaţiilor colectate, creşte credibilitatea evaluării 
prin bogăţia de informaţii şi dovezi, se realizează reevaluări după prezentarea 
punctelor de vedere; 

– modelul este util când există o problemă controversată sau când se 
apelează la evaluatori externi, însă prezentarea de opinii pro sau contra poate  
duce la adoptarea unor decizii extreme, bazate pe argumentaţie şi pe forţa 
persuasiunii. 
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7. Modelul naturalist-participativ (Guba şi Linton): 
– pentru a surprinde complexitatea realităţii educaţionale este nevoie de un 

demers analitic în evaluare: observare – descriere – interpretare – apreciere; 
– observarea se realizează prin participarea directă a evaluatorilor şi 

adunarea datelor obţinute din conversaţii, interviuri, fişe de observare, examinarea 
înregistrărilor, considerări reflexive asupra probelor; 

– descrierea implică analiza situaţiei în sine şi a contextului mai larg;  
– interpretarea reprezintă atribuirea unui sens situaţiei; se realizează 

comparaţii cu alte evenimente, situaţii, idei, teorii care furnizează noi modalităţi 
pentru a înţelege situaţia; 

– aprecierea se realizează în baza unor criterii care să indice eficienţa 
programului. 

– pentru ca o evaluare calitativă să prezinte adevăruri incontestabile ar 
trebui ca evaluatorul să poată observa totul despre o situaţie, să poată descrie tot 
ce s-a observat, să interpreteze tot ce s-a descris, să aprecieze tot ce s-a 
interpretat; 

– evaluarea este de tip participativ (angajează beneficiarii programului în 
procesul de evaluare) şi recomandă surprinderea complexităţii elementelor 
implicate în program; 

– limitele modelului sunt date de subiectivismul abordării (observaţii şi 
interpretări personale). 

 
În practica evaluării, aceste modele de evaluare furnizează elemente 

pentru două tipuri de strategii de evaluare complementare: 
Strategiile cantitative permit evaluarea rezultatelor înregistrate de cursanţi 

printr-un demers deductiv: testarea unor ipoteze, colectarea datelor obiective, 
raportarea rezultatelor la obiectivele formulate; relaţionarea intrărilor în proces 
(resurse umane, materiale şi timp) cu ieşirile din proces (achiziţii comportamentale, 
performanţe, costuri ale diferitelor aspecte organizaţionale la nivelul instituţiei etc.). 

Strategiile calitative intenţionează descrierea detaliată a programului de 
formare folosind metode multiple de colectare a datelor, de la simpla observare, la 
analiza opiniilor beneficiarilor şi analiza documentelor întocmite pentru proiectarea 
şi implementarea programului. Demersul inductiv determină apariţia pe parcursul 
evaluării a noi ipoteze şi colaborarea pentru îmbunătăţirea aspectelor deficitare. 
Evaluarea calitativă este valoroasă în măsura în care aduce ameliorări imediate 
activităţii. 

Documente folosite în evaluarea programelor de formare 

Pentru culegerea datelor se pot folosi diferite instrumente de evaluare, 
precum fişe de observare, chestionare, ghiduri de interviu, rapoarte. Aceste 
instrumente trebuie adaptate la obiectul evaluarii: 

    
1. Fişa de monitorizare a programului este întocmită de coordonatorul/ 

responsabilul de program şi conţine în esenţă: 
a) observaţii asupra capacităţii instituţionale: starea clădirii şi a dotărilor, 

materiale şi mijloace de învăţământ, dotarea cu tehnologie informatică şi 
comunicare, documente de învăţământ, personalul de predare – acoperirea orelor 
şi respectarea condiţiilor de predare, prezenţa şi participarea beneficiarilor, 
sistemul de evidenţă a materialelor distribuite; 

b) informaţii culese de coordonator în urma discuţiilor cu personalul implicat 
în predare şi cu beneficiarii programului; 
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c) recomandări pentru îmbunătăţirea programului. 
 
Datele culese cu ajutorul fişelor de monitorizare arată dacă programul 

progresează conform planificărilor şi ajută la identificarea eventualelor probleme de 
implementare sau a elementelor de succes în finalizarea programului. 

 
2. Raportul de curs este întocmit de proiectanţii programului şi formatori şi 

cuprinde: 
Titlul cursului: 
Obiective generale ale cursului: 
Formatori:  
Perioada:  
Locaţia:  
Număr participanţi/populaţie ţintă: 
Plan şi programe de curs/modulare: 
Planificarea activităţilor: 
Materiale de instruire/auxiliare: 
Metode, tehnici, aplicaţii utilizate pentru atingerea obiectivelor: 
Evaluarea cursanţilor: 
Rezultatele evaluării cursului/programului de către participanţi: 
 
Formatori (nume şi semnătura): 
 
3. Chestionarul de evaluare a cursului este completat de beneficiarii 

cursului: 
 
Numele cursului…………… 
Data…………… 
 
Pentru a evalua calitatea cursului  şi pentru a putea îmbunătăţi organizarea 

următorului curs, vă rugăm să răspundeţi întrebărilor de mai jos şi să returnaţi 
formularul la sfârşitul cursului.  

 
1. Cum apreciaţi următoarele aspecte ale cursului? (de la 1 – foarte puţin, 

la 5 – foarte mult). 
Marcaţi un răspuns pentru fiecare obiectiv şi adăugaţi comentarii dacă este 

cazul. 
 1 2 3 4 5 Comentarii 
Materialele primite       
Prezentările formatorilor       
Exerciţiile şi aplicaţiile practice       
Interactivitatea cu ceilalţi participanţi       
Utilitatea informaţiilor       
Sala şi echipamentul din dotare       
Programul de curs       
Mesele şi pauzele de cafea       
Cazarea       

 
2. În ce măsură cursul a răspuns aşteptărilor dumneavoastră?  
 
3. Cum veţi aplica ceea ce aţi învăţat la acest curs? 
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4. Ce v-a plăcut cel mai mult la acest curs? 
 
5. Ce v-a plăcut cel mai puţin la acest curs? 
 
6. Vă rugăm să apreciaţi prestaţia formatorilor pentru fiecare criteriu, cu 

puncte, de la 1 (foarte slab) la 5 (foarte bun):  
Formator 1 – ……………………………… 
Cunoştinţe de actualitate 
Metode de predare 
Utilitatea informaţiilor furnizate 
Răspunsul la întrebările participanţilor 
Sugestii 
 
Concluzii 
O evaluare complexă asupra unui program de formare se realizează din 

perspectiva evaluatorilor externi, dar şi a celor care au contribuit la realizarea 
programului – coordonatori, proiectanţi, profesori, cursanţi, absolvenţi. 

Concluziile rezultate din evaluare descriu starea şi funcţionalitatea 
programului şi indică nevoia de restructurare şi înlocuire, respectiv de menţinere şi 
optimizare. Evaluarea este o etapă care marchează diferite momente de evoluţie a 
unui program: de construcţie şi experimentare, implementare şi generalizare, de 
maturizare, oferind şi surse pentru optimizarea altor programe. 
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FORMAREA ŞI PERFECŢIONAREA 
PERSONALULUI 

Inspector Florin Gabriel CRISTEA  
Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”, Cluj-Napoca 

 
 

Rezumat 
Formarea şi perfecţionarea personalului este un răspuns la provocările, la 

sfidările determinate de transformările rapide din lumea contemporană. Actualele 
mutaţii ale civilizaţiei se caracterizează prin intelectualizarea câmpului muncii, 
explozia informaţiilor şi a cunoştinţelor, dar şi o schimbare permanentă a tuturor 
aspectelor culturale. Replica la această provocare a lumii contemporane, cred 
specialiştii, nu poate fi decât dezvoltarea continuă a individului, formarea sa 
permanentă care să-i permită adaptarea suplă, „din mers”, la multitudinea şi 
diversitatea cerinţelor. 

Evoluţia condiţiilor economice şi sociale, pe plan mondial, a deschis direcţii 
noi de acţiune şi analiză a managementului resurselor umane: 

• mondializarea a intensificat schimburile de informaţie, a accelerat 
comunicaţiile. Consecinţa: se cere salariaţilor o mai mare „flexibilitate”, o mai mare 
capacitate de adaptare la o societate în schimbare. 

• evoluţia culturală. Graţie evenimentelor culturale importante – festivaluri, 
concerte pe stadioane, proiecţii de filme în aer liber – formarea continuă a 
indivizilor a cunoscut o deplasare către consumul de masă, către spectacolul 
pentru grupurile mari. S-au intensificat schimburile între culturi, s-a înregistrat un 
interes pentru artă, literatură, muzică, pictură. 

• şomajul, flagel ce atinge toate ţările, dar îndeosebi pe cele în tranziţie, 
are consecinţe importante pe plan politic, economic, uman. Formarea continuă s-a 
orientat, în consecinţă, spre cursuri de reinserţie profesională şi socială, recalificare 
şi de dobândire de competenţe complementare. 

• publicul căruia i se oferă oportunităţi educative s-a diversificat. El poate 
proveni din instituţii, dar şi din asociaţii, organizaţii sindicale sau de alte tipuri. Unii 
sunt consiliaţi să descopere noi meserii, alţii să se ridice la noi standarde şi să facă 
faţă noilor cerinţe ocupaţionale. Se oferă cursuri de reconversie profesională, de 
lărgire a competenţelor, de formare pe post. Publicul poate fi format din persoane 
aflate la sfârşit de carieră sau tineri necalificaţi pentru meseria pe care o practică, 
dar se are în vedere şi reinserţia excluşilor. 

Toate aceste noi provocări pot conduce la reformularea obiectivelor formării 
continue: de la oferirea unei „a doua şanse” la stăvilirea „cumulului de inegalităţi”. 
Când o întreprindere sau o ramură de activitate este obligată să-şi schimbe profilul 
sau caută noi pieţe de desfacere, ele trebuie să investească în formarea şi 
recalificarea personalului, dându-i şansa şi posibilitatea dobândirii de noi 
competenţe. Întreprinderile din statele puternic industrializate investesc enorm în 
formarea propriului personal, ca şi în menţinerea salariaţilor la un nivel ridicat de 
profesionalism. Formarea iniţială nu mai este suficientă, indivizii au nevoie periodic 
de stagii de formare şi informare asupra noilor descoperiri ştiinţifice şi tehnologice. 
Se înregistrează, în ultimul timp, o nevoie imperioasă de formare, de parcurgere a 
unor noi experienţe educative. Se estimează, în urma unor analize  
socio-economice, că este nevoie de un nou tip de educaţie şi de formare pentru 
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buna funcţionare a societăţilor şi economiilor – formarea continuă şi perfecţionarea 
permanentă. 

Formarea continuă reprezintă o mişcare socială menită să-i ajute pe 
oameni să-şi înţeleagă locul lor în societate, făcându-i capabili să se adapteze 
cerinţelor acestui secol, solicitărilor lumii contemporane, să devină mai echilibraţi, 
mai eficienţi. Dezvoltarea şi formarea continuă cuprind toate experienţele care ajută 
persoanele mature să dobândească noi cunoştinţe, priceperi, deprinderi, atitudini, 
interese, valori; toate experienţele individuale şi de grup care rezultă din învăţare şi 
care au ca finalitate dobândirea sau consolidarea unor abilităţi, lectura, audiţia, 
învăţarea prin racordarea la viaţa cotidiană de familie sau de muncă; include şi 
activităţile de autoeducaţie şi formele educaţionale organizate ca grupe de studiu, 
serile de conferinţe, institutele pentru formarea adulţilor etc. 

Existenţa unor angajaţi care nu mai reuşesc să ţină pasul, pe plan 
profesional, cu mutaţiile care au loc în modul de desfăşurare a activităţilor din 
economia modernă reprezintă o problemă care preocupă tot mai multe firme. Tot 
mai frecvente sunt cazurile în care salariaţii, consideraţi ani de-a rândul ca fiind 
eficienţi pentru munca pe care o desfăşoară, îşi îndeplinesc cu tot mai mare 
dificultate responsabilităţile, iar performanţele lor sunt tot mai reduse. 

În toate domeniile de activitate, formarea şi perfecţionarea salariaţilor a 
devenit o cerinţă a perioadei pe care o trăim. Dacă în trecut tinerii care dobândeau 
o profesie reuşeau, pe baza cunoştinţelor obţinute în timpul pregătirii şcolare, să o 
exercite pe toată durata vieţii, astăzi cunoştinţele se perimează foarte rapid. 
Formarea şi perfecţionarea ar trebui să devină un proces continuu şi organizat care 
să ţină seama atât de schimbările care au loc în economie, cât şi de cele care pot fi 
anticipate. 

Un program de pregătire profesională va da rezultate numai dacă se 
bazează pe o analiză atentă a necesităţilor unei organizaţii. Succesul programului 
depinde şi de măsura în care se ştie ce trebuie predat, de ce, pentru cine şi în ce 
mod.  

Obiectivele unui astfel de program rezultă din nevoile interne ale 
organizaţiei şi sunt în concordanţă cu obiectivele sale generale. Numai în acest 
mod, formarea şi perfecţionarea profesională pot fi cu adevărat eficiente, rezolvând 
problemele viitorului odată cu cele ale prezentului.  

Orice organizaţie trebuie să menţină o stare de presiune continuă asupra 
salariaţilor şi managerilor săi pentru ca aceştia să fie motivaţi pentru auto-
perfecţionare, evitându-se astfel uzura cunoştinţelor. 

În scopul îmbunătăţirii pregătirii profesionale, în organizaţii se face simţită 
necesitatea introducerii unor acţiuni, cum ar fi: 

• cunoaşterea cât mai exactă a cererii de pregătire profesională şi a 
evoluţiei sale; 

• informarea celor interesaţi asupra posibilităţilor de pregătire profesională; 
• organizarea unei evidenţe clare privind pregătirea profesională a 

salariaţilor în fiecare organizaţie; 
• motivarea salariaţilor şi sprijinirea celor care doresc să-şi 

îmbunătăţească pregătirea profesională; 
• identificarea preocupărilor pentru aplicarea celor învăţate; 
• realizarea unui control al acţiunilor de pregătire profesională; 
• coordonarea activităţilor de pregătire profesională continuă, fără a frâna 

iniţiativele. 
Pregătirea profesională este un proces de instruire pe parcursul căruia 

participanţii dobândesc cunoştinţe teoretice şi practice necesare desfăşurării 
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activităţii lor prezente. Spre deosebire de pregătire, dezvoltarea profesională este 
un proces mai complex, având drept obiectiv însuşirea cunoştinţelor utile, atât în 
raport cu poziţia actuală, cât şi cu cea viitoare. 

În activitatea zilnică, persoanele care sunt bine pregătite profesional, 
indiferent de funcţia pe care o îndeplinesc, sunt preferate şi recompensate 
corespunzător. Pregătirea profesională nu se măsoară prin numărul diplomelor de 
absolvire sau a atestatelor obţinute, deşi şi acestea au importanţa lor. Pregătirea 
profesională este asigurată de totalitatea acţiunilor de instruire în vederea 
exercitării, în mod cât mai eficient, a profesiei.  

Componentele procesului de pregătire profesională sunt: formarea 
profesională şi perfecţionarea profesională. Prin formare se urmăreşte dezvoltarea 
unor capacităţi noi, în timp ce prin perfecţionare se vizează îmbunătăţirea 
capacităţii existente. Formarea profesională include, după unii autori, calificarea 
profesională, perfecţionarea, specializarea, formarea prin experienţă şi informarea 
profesională. Perfecţionarea poate fi astfel considerată şi ca stadiu al formării care 
constă în acumularea cunoştinţelor referitoare la profesia de bază.  

Formarea personalului, ca parte integrantă a dezvoltării resurselor umane, 
porneşte de la identificarea competenţelor necesare pentru îndeplinirea cerinţelor 
unui anumit post şi de la evaluarea competenţelor reale de la nivelul celui care 
ocupă sau care poate ocupa postul, urmând ca procesul efectiv să realizeze 
stabilirea acordului între competenţele necesare şi competenţele reale. Având ca 
obiectiv eliminarea decalajului dintre nivelul real al competenţei şi nivelul dezirabil, 
perfecţionarea resurselor umane poate fi realizată printr-o multitudine de modalităţi, 
în funcţie de specificul situaţiei date. 

Modul de concepere a strategiilor de formare precum şi modalităţile 
concrete de realizare a programelor de formare se referă la: 

• Tendinţa de profesionalizare, „socializare într-o profesie” (R. Merton), 
bazată pe recunoaşterea şi respectarea unui set specific de cunoştinţe 
specializate, metodologii specializate, pe un statut social diferenţiat şi pe 
recunoaşterea socială. 

• Tendinţa asigurării unui caracter procesual şi continuu formării, 
cuprinzând formarea iniţială, inserţia profesională, formarea continuă. 

Dezvoltarea resurselor umane are în vedere: 
 Dezvoltarea personalului care porneşte de la obiectivele şi cerinţele 

organizaţiei; 
 Dezvoltarea profesională care pune accentul pe nevoile individuale de 

dezvoltare. 
Strategiile de formare, dezvoltare, îndrumare care se adresează resurselor 

umane din cadrul unei organizaţii trebuie să ţină seama în mod obligatoriu de 
tipurile de angajaţi, care se diferenţiază în funcţie de potenţialul de care dispun şi 
de modul în care îl valorifică în cadrul organizaţiei: 

– personal care dispune de un potenţial foarte înalt, atinge niveluri maxime 
de performanţă şi dispune de potenţial de dezvoltare; 

–- personal care atinge performanţa maximă în raport cu potenţialul  
de care dispune şi care nu mai prezintă perspective de creştere şi dezvoltare în 
viitor; 

– personal cu potenţial limitat şi care obţine performanţe nesatisfăcătoare 
din punct de vedere al organizaţiei; 

– personal care dispune de un potenţial extrem de ridicat, dar care 
realizează performanţe situate sub limita potenţialului de care dispune. 
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Ecuaţia necesităţilor de formare-dezvoltare 
Nu există organizaţie care să nu investească fonduri considerabile pentru 

pregătirea/formarea angajaţilor săi ca o premisă pentru obţinerea de performanţe şi 
creşterea productivităţii. Mai mult chiar, există corporaţii care, pe lângă programele 
de formare cuprinse în politica de instruire şi perfecţionare profesională la nivel de 
organizaţie oferă angajaţilor şi programe de dezvoltare personală în care aceştia 
pot câştiga deprinderi, experienţă utilă şi beneficii „nemăsurate” pentru ei şi pentru 
companie, cum ar fi încrederea în sine şi în propriile abilităţi, precum şi loialitatea 
faţă de companie. 

Evaluarea nevoilor de instruire şi formare ale angajaţilor se constituie  
într-un prim pas în elaborarea unui program de pregătire care îşi propune să vină în 
întâmpinarea acestora, să identifice investiţiile firmei în resursele umane şi să-şi 
găsească modalitatea de motivare a participării la activităţile de formare şi de 
facilitare a accesului la învăţare. Designul, dezvoltarea şi furnizarea lui impun 
realizarea unor analize complementare privind organizaţia căreia i se adresează, 
postul sau sarcina respectivă şi, evident, persoana pentru care este conceput.  

Identificarea nevoilor de formare/instruire la nivel organizaţional pare să fie 
mai uşor de realizat, poate şi pentru că aici există politici de instruire şi 
perfecţionare profesională prin care se încearcă o definire a nevoilor de instruire cu 
ajutorul unor proceduri bine determinate. O nevoie de instruire apare ca o 
discrepanţă între o stare actuală şi un standard dorit, adică între ceea ce este şi 
ceea ce ar trebui să fie, discrepanţă care ar putea fi eliminată şi depăşită prin 
instruire şi activităţi educaţionale. 

Astfel devin necesare: 
1. Analiza organizaţiei în interiorul căreia va fi derulat viitorul program, ca 

prim pas în conceperea modelului, astfel încât acesta să fie în concordanţă cu 
realitatea organizaţională căreia i se adresează. Cunoaşterea realităţii 
organizaţionale implică o examinare a scopurilor şi a obiectivelor acesteia, a 
resurselor fizice şi umane de care dispune şi pe care le poate mobiliza, precum şi a 
mediului/climatului în care angajatul este nevoit să-şi desfăşoare activitatea.  

Nevoile de instruire identificate în cazul persoanei s-ar putea să nu aibă 
nicio relevanţă pentru obiectivele pe care şi le-a propus organizaţia, situaţie în care 
programul de pregătire devine şi el irelevant, iar organizaţia nu va fi dispusă să 
aloce resursele necesare derulării sale.  

Cadrul în care personalul îşi desfăşoară activitatea, atât cel formal (politici, 
reguli, norme), cât şi informal (climat, relaţii între angajaţi), sunt aspecte care nu pot 
fi ignorate şi care influenţează la rândul lor performanţa la locul de muncă. Un rol 
important în identificarea nevoilor de formare îl deţin şi cei care se ocupă de 
supervizarea activităţii angajaţilor, care au o perspectivă globală şi reală asupra 
performanţelor acestora, fiind, în acelaşi timp, cei mai în măsură să diferenţieze 
între o deficienţă datorată instruirii şi una datorată unor probleme organizaţionale 
(condiţii de muncă, sisteme de motivare a salariaţilor, calitatea managementului). 

2. Analiza postului devine necesară pentru determinarea obiectivelor în 
termeni de performanţe standard pentru cunoştinţele, deprinderile şi atitudinile 
esenţiale îndeplinirii sarcinilor. 

Analiza postului este cea care oferă un set realist de obiective pentru 
cerinţele locului de muncă şi ale persoanei care-l ocupă şi presupune două 
componente:  

– descrierea postului care oferă informaţii despre scopul, obiectivele, 
îndatoririle, activităţile şi responsabilităţile postului respectiv, precum şi despre 
poziţia lui în structura formală a organizaţiei; 
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– specificarea postului prin care sunt detaliate atributele şi calităţile 
personale asociate cu performanţa la locul de muncă (experienţă, deprinderi, 
aptitudini, calificări, aspecte legate de personalitate). 

Necesităţile de instruire pot fi identificate din diferenţa ce apare între 
exigenţele postului (cunoştinţe, deprinderi, atitudini) şi exigenţele schimbării la nivel 
de organizaţie, precum şi între nivelul cunoştinţelor, deprinderilor de care dispune 
ocupantul postului respectiv la acel moment şi gradul în care acesta este dispus să 
se adapteze la tot ceea ce înseamnă schimbare în respectivul context. 

Evaluarea nivelului cunoştinţelor, priceperilor, atitudinilor angajatului şi 
întocmirea profilului acestuia, ca deţinător al postului, permit compararea cu 
„profilul ideal”, din diferenţele ce apar între cele două rezultând, de fapt, necesităţile 
de învăţare care trebuie satisfăcute prin activităţi educaţionale.  

3. Persoanele pentru care sunt concepute aceste analize se află, de 
asemenea, între necesităţile unui program de formare. Apar astfel două tipuri de 
situaţii: în cea dintâi, programul se adresează celor care ocupă deja un post în 
cadrul organizaţiei – situaţie care impune o analiză/evaluare a performanţelor, 
pentru a determina diferenţa dintre ceea ce face subiectul şi ceea ce ar trebui să 
facă; cea de-a doua situaţie se referă la acele programe în care persoanele trebuie 
pregătite pentru un anumit post – ceea ce presupune o analiză a acestei populaţii 
ţintă, cu tot ceea ce implică ea. 

Importantă devine menţinerea unui „echilibru” între cele trei perspective: 
individul – cu aptitudinile, aspiraţiile şi experienţa de care dispune; postul pe care îl 
ocupă – cu cerinţele, dar şi cu oportunităţile de dezvoltare pe care le oferă – şi 
organizaţia – cu perspectivele şi priorităţile sale, ajustând conţinuturile postului, 
pregătind persoanele care le ocupă şi, uneori, chiar ajustând priorităţile 
organizaţiei. Coroborarea informaţiilor obţinute în urma acestor analize oferă o 
perspectivă de ansamblu asupra nevoilor de instruire, a resurselor disponibile şi a 
contextului de implementare a programului. 

 
Identificarea nevoilor de formare-dezvoltare. Metode utilizate 
 
Evaluarea nevoilor de formare este un proces care sugerează necesitatea 

unei educaţii adiţionale într-o anumită direcţie, fără judecăţi implicite sau explicite 
privind abilitatea individului de a rezolva o sarcină. Evaluarea performanţelor este 
de cele mai multe ori cea mai laborioasă şi costisitoare formă de evaluare a 
nevoilor. Evaluând performanţele, apreciem nivelul la care o persoană prestează o 
anumită activitate, adică dacă a efectuat sau nu acea sarcină la standardele 
stabilite.  

Evaluarea performanţelor nu trebuie confundată cu determinarea 
competenţelor care urmăreşte dacă anumite abilităţi sunt prezente la o persoană 
şi-i asigură acesteia baza necesară rezolvării diverselor situaţii/sarcini. 

Metodele utilizate pentru diagnosticarea nevoilor de formare sunt: 
autoevaluarea, focus-grupul, grupul nominal, metoda Delphi, persoanele-cheie, 
supervizorii şi ancheta pe bază de chestionar şi interviu. 

1. Autoevaluarea furnizează informaţii despre percepţia individului asupra 
propriilor nevoi de învăţare, indicând în acelaşi timp şi un anumit nivel de interes 
într-un domeniu dat. Autoevaluarea poate fi utilizată ca un prim pas în formarea 
unei perspective generale asupra nevoilor percepute. 

2. Metoda focus-grup permite obţinerea de date primare şi subiective la 
nivelul unei secţiuni de populaţie, cu 6-12 participanţi implicaţi într-o discuţie 
structurată, având totuşi o tentă informală şi fiind condusă de un facilitator. Această 
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metodă este un prim pas în identificarea ariei generale de interese şi pentru că 
oferă informaţii despre populaţia ţintă, reacţiile la noile idei, temele de interes 
pentru programe, modul de prezentare a conţinuturilor sau aspectele legate de 
marketing. Marele dezavantaj al acestei metode îl reprezintă caracterul subiectiv al 
discuţiilor, cu rezervele de rigoare în generalizarea informaţiilor obţinute. 

3. Prin accesul său la un număr de persoane (5-9 participanţi) bine 
informaţi asupra subiectului ce urmează a fi examinat, grupul nominal permite 
obţinerea de răspunsuri în scris şi apoi discutarea şi ierarhizarea lor în funcţie de 
gradul de importanţă. Grupul nominal beneficiază de un grad ridicat de structurare, 
oferind persoanelor implicate şansa de a-şi exprima ideile şi de a primi aceeaşi 
consideraţie, dar natura subiectivă a datelor obţinute nu poate fi evitată nici în acest 
caz, aspect la care se mai adaugă şi costul de timp necesar manifestării fiecărui 
participant.  

4. Alegerea metodei Delphi pentru identificarea nevoilor de învăţare poate fi 
o soluţie inspirată când se urmăreşte surprinderea unor perspective multiple asupra 
trebuinţelor, a unor idei noi şi când resursele disponibile sunt oarecum limitate. 
Această metodă se bazează mai degrabă pe opinii decât pe fapte, nota de 
subiectivitate fiind un dezavantaj major. 

5. Datorită ocupării unei poziţii influente în raport cu un grup şi cunoaşterii 
acestuia, persoanele-cheie, în număr de 10-15, selectate în aşa fel încât să 
reprezinte o gamă relevantă de opinii, pregătire profesională şi practică, pot oferi o 
percepţie şi o perspectivă de valoare cu privire la nevoile educaţionale ale grupului 
respectiv. Aceste informaţii pot fi obţinute în urma unui interviu formal, prin 
răspunsuri scrise la un chestionar sau chiar în urma unor comentarii informale.  

6. Evaluările realizate de supervizori, potrivit statutului şi rolului pe care le 
au, sunt folosite deseori pentru a constata nevoile educaţionale legate de 
activitatea desfăşurată de o persoană. Fiind în situaţia de a observa indivizii în 
acţiune, supervizorii au o perspectivă unică asupra performanţelor acestora, putând 
descrie cu acurateţe nevoile educaţionale, sesiza diferenţa dintre o astfel de nevoie 
şi o problemă determinată de o procedură organizaţională sau crea o atmosferă de 
receptivitate faţă de activităţile educaţionale. 

7. Prin intermediul anchetei pe bază de chestionar/interviu se pot obţine 
informaţii valoroase despre interesele, problemele, percepţiile şi preferinţele unei 
persoane sau unor grupuri de persoane, aceasta constituindu-se într-una dintre 
metodele care oferă posibilitatea identificării nevoilor de formare şi a nivelului de 
performanţe atins în activitatea prestată. Proiectarea sa – ca durată, profunzime a 
aspectelor sondate sau eşantion – depinde de obiectivele propuse şi de tipul de 
informaţii necesare atingerii acestora. Nu trebuie neglijat faptul că o anchetă 
condusă într-un mod necorespunzător poate distorsiona realitatea, cu consecinţe 
asupra deciziilor adoptate pe baza datelor recoltate sau prin înşelarea aşteptărilor 
celor implicaţi, ale căror nevoi nu vor putea fi satisfăcute.  

Nu se poate preciza care dintre aceste metode are o eficacitate maximă, 
fără a lua în considerare specificitatea situaţiei respective: procesul se derulează la 
nivelul individului sau la nivelul organizaţiei, comunităţii sau socialului, decidem 
asupra programului de formare sau asupra selecţiei de personal sau asupra 
criteriilor de promovare. Pentru realizarea întregului demers investigativ este 
necesar a se asigura o îmbinare de metode şi tehnici care să acopere o plajă cât 
mai variată. Metoda optimă este cea care corespunde în cea mai mare măsură, 
obiectivelor propuse, resurselor de timp, bani sau personal disponibile, publicului 
vizat, existând multiple variabile situaţionale care nu pot fi neglijate într-un demers 
atât de complex cum este cel al identificării nevoilor de învăţare şi formare. 
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Elaborarea programului de pregătire 
 
Proiectarea unui program presupune un plan detaliat a ceea ce se va face, 

de ce se va face şi cum se va face, astfel încât să fie atinse finalităţile propuse, 
implicând o diversitate de deprinderi şi abilităţi. Un astfel de program oferă un 
model de design etapizat pe opt trepte:  

1. Precizarea finalităţii şi a populaţiei ţintă: ce-şi propune programul să 
realizeze într-un anumit timp. Este necesară astfel cunoaşterea personalului, a 
intereselor şi aspiraţiilor acestuia, a abilităţilor, a deprinderilor de care dispune, a 
experienţei în domeniul în care se realizează pregătirea etc. 

2. Identificarea trebuinţelor participanţilor va influenţa stabilirea obiectivelor, 
alegerea activităţilor şi a strategiilor educaţionale. 

Apare astfel necesitatea stabilirii unui model de formare recurgându-se la 
un training formal care se referă la: 

– pregătirea derulată dincolo de spaţiul clasei, în mediul natural, concret – 
folosită mai cu seamă în formarea deprinderilor şi competenţelor de leadership şi 
de construire a echipei; 

– pregătirea axată pe utilizarea tehnologiei informatice, care permite 
învăţarea în ritmul şi mediul propriu, cu posibilitatea autoevaluării, cu toate că 
absenţa interacţiunii şi interrelaţionării cu alte persoane este considerată a fi un 
neajuns; 

– educaţia la distanţă – prin intermediul pachetelor educaţionale ce includ 
informaţii şi exerciţii, presupunând sesiuni tutoriale şi, uneori, chiar întâlniri (în 
cadru organizat) în vederea dezvoltării anumitor deprinderi; 

– pregătirea prin rotaţia la locul de muncă, suplimentată de intervenţii 
tradiţionale; 

– observarea sau lucrul alături de o altă persoană cu experienţă, pentru a 
se confrunta cu sarcini sau deprinderi particulare, permiţând astfel surprinderea 
manierei specifice în care este rezolvată situaţia respectivă. 

Optarea pentru training-ul informal este recomandată atunci când: 
– se urmăresc dezvoltarea şi îmbogăţirea unei deprinderi deja existente, şi 

mai puţin formarea alteia noi; 
– pregătirea trebuie gândită pentru un mediu de lucru cu cerinţe speciale; 
– persoana reacţionează mai bine la o astfel de abordare (în funcţie de 

structura de personalitate sau de experienţa sa anterioară); 
– nu există alte soluţii formale disponibile în acel moment; 
– resursele de care dispune sunt limitate; 
– presiunea timpului impune o abordare mult mai flexibilă. 
3. Definirea scopului şi a obiectivelor programului presupune, în cazul 

scopului, o formulare generală, specificând populaţia vizată şi schimbările care vor 
apărea ca rezultat al pregătirii. Obiectivele programului coincid uneori cu 
obiectivele învăţării şi se referă la descrieri ale performanţelor şi/sau 
comportamentelor care vor trebui să fie prezente la cursanţi la finalizarea  
training-ului, fiind vorba de rezultatele pregătirii, nu despre procesul de pregătire în 
sine. 

4. Conturarea conţinutului programului, care este structurat pe trei 
componente: componenta introductivă, componenta de învăţare, de conţinut, 
componenta finală şi evaluarea care oferă posibilitatea evidenţierii realizării relaţiei 
dintre ceea ce s-a propus prin programul de pregătire şi implementarea în practică 
a celor dobândite. 

5. Stabilirea activităţilor educaţionale care urmează să conducă la 
atingerea ţintelor propuse. Fiecare activitate este structurată pe trei părţi – cea 
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introductivă, conţinutul propriu-zis şi partea de final care realizează conexiunea cu 
activitatea ce urmează, între ele existând o succesiune logică.  

6. Elaborarea suportului scris al întregului program de pregătire în care 
sunt descrise: scopul programului, obiective urmărite, activităţi de învăţare ce 
urmează a fi desfăşurate, timpul alocat acestora, precum şi exerciţiilor aplicative, 
cine este responsabil cu întregul proces. 

7. Pregătirea formelor de evaluare a cursanţilor pentru a determina în ce 
măsură training-ul şi-a atins obiectivele şi dacă apare necesitatea unor ajustări ale 
acestuia sau ale procesului de monitorizare. 

8. Activitatea de monitorizare oferă suportul şi feedback-ul necesare şi 
după finalizarea programului, asigurând implementarea cu succes a ideilor şi 
practicilor dobândite.  

  
Modalităţi de pregătire şi învăţarea la locul de muncă 
 
În procesul de pregătire şi învăţare la locul de muncă sunt utilizate diverse 

metode care îmbină cu succes componenta teoretică cu cea practică, încurajând în 
acelaşi timp reflecţia asupra acestora şi transferul dintr-o situaţie în alta, în funcţie 
de nevoi: formarea pe post, rotirea alternativă pe mai multe posturi, ucenicia. 

Metafora „organizaţiei care învaţă” devine cea mai viabilă perspectivă în 
promovarea şi menţinerea identităţii companiei, facilitând în acelaşi timp 
dezvoltarea profesională şi personală a angajaţilor săi. Nevoile, procesele şi 
suportul pentru învăţare au cunoscut şi ele transformări, un accent tot mai mare 
punându-se pe învăţarea experienţială. De asemenea învăţarea acţională, „învaţă 
făcând”, este un proces necesar şi binevenit, dar nu trebuie uitată nici învăţarea 
situaţională sau învăţarea incidentală, fiecare dintre acestea având un rol deosebit 
de important în pregătirea, formarea şi dezvoltarea personalului. 

Ceea ce este important în cazul tipurilor de învăţare amintite este faptul că 
ele angajează persoana într-o învăţare experienţială şi au, în acelaşi timp, o 
dimensiune colectivă, pentru că la locul de muncă învăţarea se petrece alături de 
ceilalţi, este stimulată de comunicarea şi colaborarea între indivizi şi grupuri şi este 
diseminată la nivelul întregii organizaţii. 

Pregătirea în afara locului de muncă pune la dispoziţie o diversitate de 
metode, atât ca abordare a învăţării, cât şi în ceea ce priveşte conţinutul. 

Caracteristicile conţinutului formării continue realizată în afara locului de 
muncă constau: 

• întru-un curriculum conceput – în principal – în sistem modular; 
• într-un cadru larg de calificare bazat pe deprinderi transferabile; 
• în raportarea permanentă la anumite standarde ocupaţionale, de 

competenţă sau de pregătire profesională;  
• în caracterul ciclic şi în spirală al formării continue şi al conţinutului 

acesteia; 
• în accentul pus pe formarea deprinderilor practice de lucru pentru a face 

forţa de muncă eficientă şi direct angajabilă. 
 
Rolul formatorului 
 
Obiectivul instructorului este de a elabora şi desfăşura programe 

educaţionale care să faciliteze participanţilor înţelegerea completă a conţinutului, 
cu importanţa şi aplicabilitatea acestuia şi să le dezvolte capacitatea de a gândi 
critic şi de a folosi conţinutul în mod eficient. Pentru a-şi atinge acest obiectiv, 
formatorul are mai multe roluri importante, care includ: 
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• analizarea nevoilor de formare ale cursanţilor în contextul informaţional 
vizat; 

• dezvoltarea obiectivelor instrucţionale ale stagiului de formare; 
• încorporarea acestor nevoi în cadrul sesiunilor de lucru; 
• selectarea şi pregătirea conţinutului; 
• selectarea metodelor şi mijloacelor de instruire eficiente care să faciliteze 

învăţarea; 
• alegerea formelor adecvate de evaluare; 
• evaluarea stagiului şi încorporarea rezultatelor evaluării în structurarea 

modulului următor de formare; 
• reevaluarea obiectivelor iniţiale şi determinarea gradului în care acestea 

au fost atinse; valorificarea concluziilor. 
Formarea şi perfecţionarea se adresează cursanţilor adulţi, de aceea este 

necesar ca programele de formare să ofere următoarele: 
 crearea şi menţinerea unui climat de respect între formator şi cursanţi, 

dar şi între cursanţi; 
 luarea în considerare a experienţei cursanţilor;  
 corelarea motivaţiei cu nevoile cursanţilor şi disponibilitatea/predispoziţia 

lor de a participa la programul de formare respectiv; 
 asigurarea aplicabilităţii imediate şi specifice conţinutului; 
 implicarea cursanţilor în rezolvarea de probleme relevante pentru situaţia 

acestora; 
 ghidarea cursanţilor pentru a acţiona şi apoi pentru a reflecta asupra 

rezultatelor; 
 încorporarea gândirii critice şi utilizarea perspectivelor multiple; 
 abordarea învăţării ca efort de colaborare între formator şi cursanţi. 
 asigurarea unei baze pentru direcţionarea proprie şi formarea continuă. 

Activizarea formării presupune folosirea unor metode, tehnici şi procedee 
care să-l implice pe cursant în procesul de formare-dezvoltare, urmărindu-se 
dezvoltarea gândirii, stimularea creativităţii, dezvoltarea interesului pentru învăţare, 
în sensul formării lui ca participant activ la procesul de perfecţionare. Exemple de 
metode cu valenţe activizatoare: discuţia euristică, jocul de rol, studiul de caz, 
metoda cubului, problematizarea, brainstormingul, metoda Philips, mozaicul, 
metoda ciorchinelui etc. 

Toate acestea fac apel, în principal, la învăţarea prin cooperare, proces ce 
presupune: interdependenţa pozitivă, interacţiunea directă, „faţă în faţă” a 
cursanţilor, comunicarea deschisă, răspunderea individuală a fiecărui membru al 
grupului, unul faţă de altul şi faţă de toţi ceilalţi, dezvoltarea abilităţilor de 
relaţionare interpersonală şi lucru eficient în grup, alocarea de timp pentru analiza, 
focalizarea pe sarcină şi evaluarea eficienţei activităţii grupului şi pentru stabilirea 
unor măsuri de îmbunătăţire a muncii în grup. 

Autodidaxia este un concept des utilizat şi redevenit o practică actuală ce 
face apel la autoformare, autoeducaţie, formarea experienţială, la autonomie în 
formarea adulţilor. În principal, aplicaţiile autodidaxiei vizează, mai ales, fenomenul 
care se petrece după ce anumite categorii de persoane, după terminarea studiilor 
iniţiale pe care şi le-au propus sau după perioade variabile petrecute în muncă, 
revin în universităţi, colegii, şcoli post-liceale, pentru a-şi actualiza cunoştinţele şi a 
face faţă noilor cerinţe ale muncii sau urmează diferite cursuri de formare, pentru  
a-şi ameliora calitatea vieţii personale din punct de vedere cultural, pentru a-şi spori 
eficacitatea muncii şi poziţia lor în comunitate, pentru a-şi valida cunoştinţele 
achiziţionate prin practică, cât şi pentru a putea promova, iar pentru aceasta au 
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nevoie de documente de studii superioare. Astfel, autodidaxia face posibilă 
achiziţionarea de competenţe la „domiciliu” sau la locul de muncă, acest proces 
fiind facilitat de multitudinea surselor de informare, căilor diferite de transmitere a 
informaţiilor, diversificarea extrem de largă a ofertelor de învăţare, fapt ce permite 
progresul în ritm propriu şi controlul asupra conţinutului asimilat.  

Ceea ce caracterizează autodidaxia rezidă din: 
 implicarea voluntară, motivaţia internă puternică pentru formare; 
 autonomia şi responsabilitatea personală pentru formare; 
 posibilitatea alegerii, renunţării, asocierii, continuităţii. 

Indiferent de modalitatea de pregătire şi învăţare pentru care s-a optat, 
dacă nu are loc şi un transfer la locul de muncă al cunoştinţelor, deprinderilor şi 
atitudinilor câştigate în mediul de învăţare, nu putem vorbi despre o eficienţă a 
programului de formare-dezvoltare derulat. 

Realizarea acestui transfer este favorizată de suportul pe care angajatul îl 
primeşte odată întors în mediul de lucru – oferindu-i-se şansa de a aplica ceea ce a 
învăţat – dar şi de anumite variabile ce ţin de persoană. Atitudinea organizaţiei faţă 
de învăţarea continuă, întărirea comportamentelor post-training, activităţile 
construite pentru a sprijini generalizarea acestora – pe de o parte – sau capacitatea 
de abstractizare, reflecţia asupra propriilor procese de gândire, gradul de implicare 
în activitate, studierea noului material în lumina experienţei anterioare – pe de altă 
parte – sunt doar câţiva dintre factorii ce contribuie la promovarea transferului 
învăţării la locul de muncă. 
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REZUMAT 
Articolul prezintă succint noţiunea egalităţii de şanse, precum şi modul în 

care principiul egalităţii de şanse este aplicat la nivelul administraţiei publice. De 
asemenea, este prezentat în strânsă legătură cu principiul transparenţei, care, de 
altfel, stă la baza celui anterior. 

1. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 

Problematica egalităţii în drepturi a preocupat dintotdeauna omenirea. 
Multe dintre proclamaţiile revoluţiilor/revoltelor conţineau, printre cele mai 
importante cereri, egalitatea în drepturi. Prezentă în Bill of Rights – 1776, de 
asemenea în Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului din 1789, egalitatea în 
drepturi a constituit unul dintre pilonii pe care s-a construit edificiul general al 
drepturilor omului. 

Trăim într-o societate democratică, iar democraţia presupune şi egalitatea 
în drepturi a cetăţenilor, a oportunităţilor pe care societatea le oferă, egalitatea în 
faţa legii. O societate dreaptă asigură membrilor ei şanse egale de reuşită în viaţă, 
fără privilegii şi fără discriminări. Egalitatea nu înseamna uniformitate. Oamenii se 
deosebesc între ei prin capacităţi, educaţie, preferinţe sau priceperi. Diversitatea 
trebuie acceptată şi respectată, pentru că este un factor important al dezvoltării 
societătii şi culturii. 

ARTICOLUL 16 din Constitutia României, referitor la egalitatea în drepturi 
prevede că: „(1) cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără 
privilegii şi fără discriminări.” Aceasta presupune, firesc, şi dreptul tuturor la 
egalitate de şanse. 

Din punct de vedere juridic, legislaţia românească defineşte egalitatea de 
şanse doar pentru femei şi bărbaţi drept „luarea în considerare a capacităţilor, 
nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi feminin şi 
tratamentul egal al acestora118”.Cu toate acestea, egalitatea de şanse nu trebuie 
definită numai pentru criteriul de gen, ci pentru absolut orice alt criteriu, unul dintre 
acestea fiind cel referitor la persoanele cu dizabilităţi. Permanent, observăm cum 
aceste persoane cad victime nevinovate ale prejudecăţilor multora dintre noi şi, 
implicit, discriminării. 

2. PRINCIPIUL TRANSPARENŢEI  

Integrarea europeană a României a presupus un proces complex de 
compatibilizare a normelor, structurii şi practicilor administrative cu cele existente în 
ţările Uniunii Europene. 
                                                 
118 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. 
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Pentru România transparenţa trebuie să fie un principiu şi o condiţie 
esenţială pentru reaşezarea raportului dintre administraţie şi cetăţean în deplină 
consonanţă cu practicile europene. 

În ultimii ani, în România s-au adoptat o serie de reglementări care vizează 
creşterea transparenţei în administraţia publică şi, implicit, reducerea şi 
combaterea corupţiei. Accesul la informaţie, achiziţiile publice, declararea averilor, 
regimul incompatibilităţilor şi conflictelor de interese, licitaţiile electronice, codul 
funcţionarilor publici şi transparenţa decizională în administraţia publică sunt 
reglementările de bază care reconfigurează spaţiul normativ al reformei 
instituţionale. 

Toate acestea sunt importante, necesare dar nu şi suficiente pentru 
realizarea cu succes a impunerii transparenţei în administraţie, deoarece o 
schimbare nu se poate instituţionaliza doar prin legiferare.  

„O lege trebuie în primul rând să fie cunoscută de către cetăţeni şi de către 
funcţionarii publici prin campanii de informare eficiente, după modelul celor 
desfăşurate pentru cunoaşterea Legii accesului la informaţie şi a Legii 
transparenţei decizionale în administraţia publică. Astfel, cetăţenii şi funcţionarii 
publici vor şti mai bine care le sunt drepturile şi obligaţiile.119 

Accesul liber la informaţiile de interes public este reglementat de Legea nr. 
544/2001. Aceasta instituie accesul la informaţie drept regulă, iar limitarea 
accesului, drept excepţie şi consacră principiul transparenţei în activitatea 
autorităţilor şi instituţiilor publice, lucru care nu a existat până la promulgarea 
acestei Legi. 

Legea obligă instituţiile publice să comunice din oficiu anumite categorii de 
informaţii. Aceste informaţii erau comunicate de regulă, la modul aleatoriu, fără 
nicio reglementare care să constituie o obligativitate în acest sens. Ea obligă, de 
asemenea, autorităţile şi instituţiile să dea publicităţii din oficiu, cel puţin anual, un 
raport periodic de activitate, stabileşte termene precise, modalităţi şi structuri 
responsabile pentru informarea publică a cetăţeanului, precizează limitele 
accesului la informaţie, exceptând în mod legitim anumite categorii de informaţii, 
Legea are un capitol special dedicat mijloacelor de informare în masă, în sensul 
facilitării comunicării dintre instituţiile publice şi mass-media, considerându-se că 
activitatea presei de culegere şi difuzare a informaţiilor constituie o concretizare a 
dreptului cetăţenilor de a avea acces la orice informaţie de interes public, ea 
stabileşte sancţiuni administrative şi permite persoanei acţionarea în instanţă a 
instituţiilor publice dacă persoana consideră că îi este lezat dreptul privind accesul 
la informaţie. Această lege prevede adoptarea măsurilor necesare pentru ca 
informaţiile de interes public să devină disponibile în mod progresiv prin intermediul 
unor baze de date informatizate accesibile publicului la nivel naţional, acţiune 
conformă cu progresul tehnologic în domeniu şi în curs de realizare în toate ţările 
dezvoltate. 

Reglementări privind liberul acces la informaţiile de interes public sunt 
stipulate în: 

1 Declaraţia Universală privind Drepturile Omului – „Orice persoană are 
dreptul la libera opinie şi a expresiei; acest drept include libertatea de a susţine 
opinii fără nici o interferenţă şi de a căuta, primi şi răspândi informaţii şi idei prin 
orice mijloace, indiferent de frontiere.”120 

                                                 
119 Manualul Transparenţei în Administraţia Publică, Guvernul României, Agenţia pentru Strategii 
Guvernamentale, p. 5. 
120 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului art. 19. 
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2 Constituţia României – „Dreptul persoanei de a avea acces la orice 
informaţie de interes public nu poate fi îngrădit [...] Autorităţile publice, potrivit 
competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor 
asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.”121 

3 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public. 
4 Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001. 
În temeiul celor mai sus expuse, apreciem că principiul transparenţei în 

administraţia publică reprezintă temelia pe care se construieşte, destul de anevoios 
însă, principiul egalităţii de şanse şi, implicit, egalitatea în drepturi.  

3. PRINCIPIUL EGALITĂŢII DE ŞANSE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 

 
Având în vedere tradiţia românească în materia învestirii în funcţia publică 

prevăzută în statutele funcţionarilor publici adoptate în 1923, 1940, 1946, 1999 şi 
alte dispoziţii legale în vigoare, se pot învedera mai întâi următoarele principii 
privind accesul la funcţia publică: 

 Principiul accesului egal la funcţia publică, presupune că orice persoană 
care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege poate ocupa o funcţie publică. 

Doctrina occidentală a stabilit că pentru realizarea acestui principiu sunt 
interzise discriminările politice, religioase sau rasiale. O menţiune aparte în 
legislaţia şi practica ţărilor occidentale o constituie condiţia egalităţii sexelor, la 
ocuparea unei funcţii publice.  

În ţara noastră, în art. 4 din Constituţia României este ridicată la nivel de 
principiu egalitatea în drepturi între cetăţenii României, fără deosebire de rasă, de 
naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de 
apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.  

 Un alt principiu este cel al egalităţii şanselor de admisibilitate într-o 
funcţie publică şi îşi are originile în principiul egalităţii şanselor consacrat pentru 
prima dată în art. 6 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Cetăţeanului 
din 1789. Ulterior, acest principiu a fost consacrat în majoritatea Constituţiilor şi 
aşezat la baza funcţionării statelor moderne. Constituţia României din 1991 
prevede la art. 16 alin. 1 şi 2 acest principiu sub forma „cetăţenii sunt egali în faţa 
legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. Nimeni nu este mai 
presus de lege.” Acest principiu fundamental într-un stat de drept exprimă, 
tratamentul nediscriminator din partea legii şi a autorităţilor publice, faţă de cei care 
candidează la o funcţie publică şi îndeplinesc condiţiile impuse de lege, studii, 
vechime, vârstă etc., pentru ocuparea respectivei funcţii. În procesul ocupării unei 
funcţii publice, pentru a se preveni ocuparea de către persoane incompetente, 
principiul egalităţii de şanse se împleteşte cu principiul meritului, în sensul că va 
ocupa funcţia doar cel care reuşeşte la concursul organizat pentru ocuparea ei. 

 
Un alt aspect deosebit de important în ceea ce priveşte aplicarea 

principiului egalităţii de şanse la nivelul structurilor administraţiei publice îl 
constituie evaluarea funcţionarilor publici care se face anual şi care stă, implicit, la 
baza avansării acestora. 

Evaluarea performanţelor reprezintă un sistem de raportare, de regulă 
anual, asupra unui funcţionar public, cu privire la modul în care acesta şi-a 
îndeplinit atribuţiile. Aceasta vizează două componente principale ale activităţii:  
                                                 
121 Constituţia României, art. 31. 
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 Gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite. Obiectivele sunt în mod 
normal stabilite la începutul anului, însă pot fi revizuite trimestrial. Numărul de 
obiective nu este fix. De regulă, acesta este între trei şi cinci. 

 Standardele de performanţă atinse. Acestea nu sunt definite în lege. Ele 
se pot deduce din fişa postului şi din obiectivele stabilite. 

Roluri semnificative în evaluarea funcţionarilor au: 
 Îndrumătorul – este o persoană cu o funcţie publică superioară, de 

obicei în cadrul aceluiaşi compartiment cu funcţionarul public debutant, desemnată 
de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice pentru a îndruma şi superviza 
activitatea funcţionarului public debutant pe întreaga durată a perioadei de stagiu. 
La sfârşitul perioadei de stagiu, îndrumătorul întocmeşte un referat în vederea 
evaluării funcţionarului public debutant.122 Îndrumătorul nu poate fi în acelaşi timp şi 
evaluator al funcţionarului public. 

 Evaluatorul – persoana care are responsabilitatea completării 
raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale unui funcţionar 
public. Evaluatorul este de obicei şeful compartimentului din care face parte cel 
evaluat sau superiorul ierarhic al acestuia. 

 Comisia de evaluare – este o comisie numită prin decizie a primului 
ministru, la propunerea ministrului internelor şi reformei administrative, care are ca 
scop evaluarea performanţelor înalţilor funcţionari publici. Comisia este compusă 
din cinci membri, recunoscuţi ca specialişti în administraţia publică. Activitatea 
acesteia este foarte asemănătoare cu cea a unui evaluator individual. 

 Contrasemnatar – este de obicei funcţionarul public ierarhic superior 
evaluatorului, care verifică raportul şi semnează dacă este de acord. 
Contrasemnatarul poate modifica calificativele acordate numai dacă aprecierile 
consemnate nu corespund realităţii sau dacă între evaluator şi funcţionarul public 
evaluat există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de comun acord. 

Trebuie menţionat că evaluarea funcţionarilor publici reprezintă un aspect 
extrem de important. Pentru a nu exista dubii în legătură cu aplicarea principiului 
egalităţii de şanse, din practică, se poate spune că din comisiile de evaluare a 
funcţionarilor publici au făcut şi fac parte atât bărbaţi, cât şi femei, persoane cu 
dizabilităţi (de natură locomotorie). Funcţionarii evaluaţi au fost, de asemenea, 
bărbaţi şi femei sau persoane cu dizabilităţi ori aparţinând unei alte etnii decât cea 
română. 

4. ÎN LOC DE CONCLUZII… 

Apreciem că principiul egalităţii de şanse se aplică în România, el fiind 
implementat în legislaţie şi fiind sprijinit de aplicarea principiului transparenţei în 
administraţie. Cu toate că aplicarea unui astfel de principiu a fost destul de dificilă, 
în special din cauza mentalităţii de care cu greu ne putem debarasa, astăzi el este 
viabil. Nu se poate spune că nu există egalitate de şanse şi sunt multe instituţii ale 
administraţiei publice unde un cetăţean care îndeplineşte condiţiile cerute de lege 
poate accede la o funcţie publică. 

Cu toate acestea, nu se poate, totuşi, aprecia că principiul se aplică în 
toate instituţiile! Astfel, există încă o serie de cazuri de discriminare, în primul rând 
faţă de etnia romă, apoi între bărbaţi şi femei. 

Când astfel de cazuri vor fi cu totul izolate, când fiecare dintre noi va 
conştientiza ideea că şi celălalt ar trebui să aibă aceleaşi şanse şi nu una în plus 

                                                 
122 H.G. nr. 1209/2003 – anexa 1. 
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sau una în minus, când vom fi capabili să nu mai facem noi înşine discriminări şi să 
scăpăm de prejudecăţi, atunci vom putea spune cu adevărat că principiul important 
al egalităţii de şanse a fost implementat şi, mai ales, se aplică! 
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STANDARDELE NAŢIONALE DE PROTECŢIE 
A INFORMAŢIILOR CLASIFICATE ÎN ROMÂNIA 

Comisar şef de poliţie Ioan POHACI,  
studentă Izabel LAZĂR 

1. Consideraţii generale 

Scop. Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în 
România cuprind normele de aplicare a Legii nr. 182/2002 privind protecţia 
informaţiilor clasificate referitoare la: 

a) clasificările informaţiilor secrete de stat şi normele privind măsurile 
minime de protecţie în cadrul fiecărei clase; 

b) obligaţiile şi răspunderile autorităţilor şi instituţiilor publice, ale agenţilor 
economici şi ale altor persoane juridice de drept public sau privat privind protecţia 
informaţiilor secrete de stat; 

c) normele privind accesul la informaţiile clasificate, precum şi procedura 
verificărilor de securitate; 

d) regulile generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, 
multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor 
secrete de stat; 

e) regulile de identificare şi marcare, inscripţionările şi menţiunile obligatorii 
pe documentele secrete de stat, în funcţie de nivelurile de secretizare, cerinţele de 
evidenţă a numerelor de exemplare şi a destinatarilor, termenele şi regimul de 
păstrare, interdicţiile de reproducere şi circulaţie; 

f) condiţiile de fotografiere, filmare, cartografiere şi executare a unor lucrări 
de arte plastice în obiective sau locuri care prezintă importanţă deosebită pentru 
protecţia informaţiilor secrete de stat; 

g) regulile privitoare la accesul străinilor la informaţiile secrete de stat; 
h) protecţia informaţiilor clasificate care fac obiectul contractelor industriale secrete 
- securitatea industrială; 

i) protecţia surselor generatoare de informaţii - INFOSEC. 
 

Prezentele standarde instituie sistemul naţional de protecţie a 
informaţiilor clasificate, în concordanţă cu interesul naţional, cu criteriile şi 
recomandările NATO şi sunt obligatorii pentru toate persoanele juridice sau fizice 
care gestionează astfel de informaţii. 

Echivalenţa informaţiilor naţionale clasificate, pe niveluri de secretizare, cu 
informaţiile NATO clasificate este: 

a) Strict secret de importanţă deosebită – NATO top secret; 
b) Strict secret – NATO secret; 
c) Secret – NATO confidenţial; 
d) Secret de serviciu – NATO restricted. 

 
2. Determinări conceptuale 

 
Termenii folosiţi în prezentele standarde au următorul înţeles: 
– Autoritate Desemnată de Securitate – ADS – instituţie abilitată prin 

lege să stabilească, pentru domeniul său de activitate şi responsabilitate, structuri 



 169

şi măsuri proprii privind coordonarea şi controlul activităţilor referitoare la protecţia 
informaţiilor secrete de stat. Sunt autorităţi desemnate de securitate, potrivit legii, 
Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei, Serviciul 
Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, 
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale; 

– autorizaţie de acces la informaţii clasificate – document eliberat cu 
avizul instituţiilor abilitate, de conducătorul persoanei juridice deţinătoare de astfel 
de informaţii, prin care se confirmă că, în exercitarea atribuţiilor profesionale, 
posesorul acestuia poate avea acces la informaţii secrete de stat de un anumit 
nivel de secretizare, potrivit principiului necesităţii de a cunoaşte; 

– autorizaţie de securitate industrială – document eliberat de Oficiul 
Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat – ORNISS – unui obiectiv 
industrial, prin care se atestă că este abilitat să participe la procedura de negociere 
a unui contract clasificat; 

– autorizaţie specială – document eliberat de către ORNISS prin care se 
atestă verificarea şi acreditarea unei persoane de a desfăşura activităţi de 
fotografiere, filmare, cartografiere şi lucrări de arte plastice pe teritoriul României, în 
obiective, zone sau locuri care prezintă importantă deosebită pentru protecţia 
informaţiilor secrete de stat; 

– aviz de securitate industrială – document eliberat de către ADS prin 
care se atestă că obiectivul industrial contractant a implementat toate măsurile de 
securitate necesare protecţiei informaţiilor clasificate vehiculate în derularea 
contractului încheiat; 

– certificat de securitate – document eliberat persoanei cu atribuţii 
nemijlocite în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, respectiv funcţionarului de 
securitate sau salariatului din structura de securitate, care atestă verificarea şi 
acreditarea de a deţine, de a avea acces şi de a lucra cu informaţii clasificate de un 
anumit nivel de secretizare; 

– certificat de securitate industrială – document eliberat de ORNISS 
unui obiectiv industrial, prin care se atestă că este abilitat să deruleze activităţi 
industriale şi/sau de cercetare ce presupun accesul la informaţii clasificate; 

– clasificarea informaţiilor – încadrarea informaţiilor într-o clasă şi nivel 
de secretizare; 

– contract clasificat – orice contract încheiat între părţi, în condiţiile legii, 
în cadrul căruia se cuprind şi se vehiculează informaţii clasificate, contractant 
unitate industrială, comercială, de execuţie, de cercetare-proiectare sau 
prestatoare de servicii în cadrul unui contract clasificat; 

– contractor – parte într-un contract clasificat, care are calitatea de 
beneficiar al lucrărilor sau serviciilor executate de contractant; 

– controlul informaţiilor clasificate – orice activitate de verificare a 
modului în care sunt gestionate documentele clasificate; 

– declasificare – suprimarea menţiunilor de clasificare şi scoaterea 
informaţiei clasificate de sub incidenţa reglementărilor proiective prevăzute de lege; 

– diseminarea informaţiilor clasificate – activitatea de difuzare a 
informaţiilor clasificate către unităţi sau persoane abilitate să aibă acces la astfel de 
informaţii; 

– document clasificat – orice suport material care conţine informaţii 
clasificate, în original sau copie, precum: 

a) hârtie – documente olografe, dactilografiate sau tipărite, schiţe, hărţi, 
planşe, fotografii, desene, indigo, listing; 

b) benzi magnetice, casete audio-video, microfilme; 
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c) medii de stocare a sistemelor informatice – dischete, compact-discuri, 
hard-discuri, memorii PROM şi EPROM, riboane; 

d) dispozitive de procesare portabile – agende electronice, laptop-uri – la 
care hard-discul este folosit pentru stocarea informaţiilor; 

– funcţionar de securitate – persoană care îndeplineşte atribuţiile de 
protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice, agenţilor 
economici cu capital integral sau parţial de stat şi altor persoane juridice de drept 
public sau privat; 

– gestionarea informaţiilor clasificate – orice activitate de elaborare, 
luare în evidenţă, accesare, procesare, multiplicare, manipulare, transport, 
transmitere, inventariere, păstrare, arhivare sau distrugere a informaţiilor 
clasificate; 

– incident de securitate – orice acţiune sau inacţiune contrară 
reglementărilor de securitate, a cărei consecinţă a determinat sau este de natură 
să determine compromiterea informaţiilor clasificate; 

– indicator de interdicţie – text sau simbol care semnalează interzicerea 
accesului sau derulării unor activităţi în zone, obiective, sectoare sau locuri care 
prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate; 

– informaţie clasificată compromisă – informaţie clasificată care şi-a 
pierdut integritatea, a fost rătăcită, pierdută ori accesată, total sau parţial, de 
persoane neautorizate; 

– instituţie cu atribuţii de coordonare a activităţii şi de control al 
măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate sau instituţie abilitată 
– Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei, Serviciul 
Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, 
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, potrivit competenţelor stabilite prin lege; 

– marcare – activitatea de inscripţionare a nivelului de secretizare a 
informaţiei şi de semnalare a cerinţelor speciale de protecţie a acesteia; 

– material clasificat – document sau produs prelucrat ori în curs de 
prelucrare, care necesită a fi protejat împotriva cunoaşterii neautorizate; 

– necesitatea de a cunoaşte – principiul conform căruia accesul la 
informaţii clasificate se acordă în mod individual numai persoanelor care, pentru 
îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, trebuie să lucreze cu astfel de informaţii sau să 
aibă acces la acestea; 

– negocieri – activităţile circumscrise adjudecării unui contract sau 
subcontract, de la notificarea intenţiei de organizare a licitaţiei, până la încheierea 
acesteia; 

– obiectiv industrial – unitate de cercetare sau cu activitate de producţie, 
care desfăşoară activităţi ştiinţifice, tehnologice sau economice ce au legătură cu 
siguranţa sau cu apărarea naţională ori prezintă importanţă deosebită pentru 
interesele economice şi tehnico-ştiinţifice ale României; 

– obiectiv, sector sau loc de importanţă deosebită pentru protecţia 
informaţiilor secrete de stat – incintă sau perimetru anume desemnat, în care 
sunt gestionate informaţii secrete de stat; 

– parte contractantă – oricare dintre părţile care convin să negocieze, să 
încheie sau să deruleze un contract clasificat; 

– protecţia surselor generatoare de informaţii – ansamblul măsurilor 
destinate protecţiei informaţiilor elaborate, stocate sau transmise prin sisteme ori 
reţele de prelucrare automată a datelor şi/sau de comunicaţii; 

– securitate industrială – sistemul de norme şi măsuri care 
reglementează protecţia informaţiilor clasificate în domeniul activităţilor 
contractuale; 
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– sistem de protecţie a informaţiilor clasificate – ansamblul de măsuri 
de natură juridică, procedurală, fizică, de protecţie a personalului şi a surselor 
generatoare de informaţii, destinate securităţii materialelor şi documentelor 
clasificate; 

– structură de securitate – compartiment specializat în protecţia 
informaţiilor clasificate, organizat în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice, agenţilor 
economici cu capital integral sau parţial de stat şi al altor persoane juridice de drept 
public sau privat; 

– subcontractant – parte care îşi asumă executarea unei părţi a 
contractului clasificat sub coordonarea contractantului; 

– trecerea la un alt nivel de clasificare sau de secretizare – schimbarea 
clasificării, respectiv a nivelului de secretizare a informaţiilor secrete de stat; 

– unitate deţinătoare de informaţii clasificate – autoritate sau instituţie 
publică, agent economic cu capital integral sau parţial de stat ori o altă persoană 
juridică de drept public sau privat care, potrivit legii, are dreptul de a deţine 
informaţii clasificate; 

– verificare de securitate – totalitatea măsurilor întreprinse de autorităţile 
desemnate de securitate, conform competenţelor, pentru stabilirea onestităţii şi 
profesionalismului persoanelor, în scopul avizării eliberării certificatului de 
securitate sau autorizaţiei de acces la informaţii clasificate; 

– zonă de securitate – perimetru delimitat şi special amenajat unde sunt 
gestionate informaţii clasificate. 

3. Clasificarea şi declasificarea.  
Măsuri minime de protecţie specifice claselor 

şi nivelurilor de secretizare 

3.1. Clasificarea informaţiilor 
 
Potrivit legii, informaţiile sunt clasificate secrete de stat sau secrete de 

serviciu, în raport de importanţa pe care o au pentru securitatea naţională şi de 
consecinţele ce s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării lor 
neautorizate. 

Informaţiile secrete de stat sunt cele a căror divulgare poate prejudicia 
siguranţa naţională şi apărarea ţării şi care, în funcţie de importanţa valorilor 
protejate, se includ în următoarele niveluri de secretizare prevăzute de lege: 

a) strict secret de importanţă deosebită; 
b) strict secret; 
c) secret. 
Informaţiile a căror divulgare este de natură să determine prejudicii unei 

persoane juridice de drept public sau privat se clasifică secrete de serviciu. 
Autorităţile publice care elaborează ori lucrează cu informaţii secrete de 

stat au obligaţia: 
– să întocmească un ghid pe baza căruia se va realiza clasificarea corectă 

şi uniformă a acestora; 
– să întocmească liste proprii cuprinzând categoriile de informaţii secrete 

de stat în domeniile lor de activitate, care se aprobă şi se actualizează prin 
hotărâre a Guvernului; 

– să analizeze ori de câte ori este necesar listele informaţiilor secrete de 
stat şi, după caz, să prezinte Guvernului spre aprobare propuneri de actualizare şi 
completare a acestora, conform legii. 
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Listele cu informaţii secrete de serviciu se stabilesc de conducătorii 
unităţilor deţinătoare de astfel de informaţii. 

În listele cu informaţii secrete de serviciu vor fi incluse informaţiile care se 
referă la activitatea unităţii şi care, fără a constitui, în înţelesul legii, secrete de stat, 
nu trebuie cunoscute decât de persoanele cărora le sunt necesare pentru 
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, divulgarea lor putând prejudicia interesul  
unităţii. 

Atribuirea clasei şi nivelului de secretizare a informaţiilor se realizează 
prin consultarea ghidului de clasificare, a listelor cu informaţii secrete de stat şi a 
listelor cu informaţii secrete de serviciu, elaborate potrivit legii. 

Şeful ierarhic al emitentului are obligaţia să verifice dacă informaţiile au fost 
clasificate corect şi să ia măsuri în consecinţă, când constată că au fost atribuite 
niveluri de secretizare necorespunzătoare. 

Termenele de clasificare a informaţiilor secrete de stat vor fi stabilite de 
emitent, în funcţie de importanţa acestora şi de consecinţele care s-ar produce ca 
urmare a dezvăluirii sau diseminării lor neautorizate. 

Termenele de clasificare a informaţiilor secrete de stat, pe niveluri de 
secretizare, cu excepţia cazului când acestea necesită o protecţie mai îndelungată, 
sunt de până la: 

– 100 de ani pentru informaţiile clasificate strict secret de importanţă 
deosebită; 

– 50 de ani pentru informaţiile clasificate strict secret; 
– 30 de ani pentru informaţiile clasificate secret. 
Aceste termenele pot fi prelungite prin hotărâre a Guvernului, pe baza unei 

motivaţii temeinice, la solicitarea conducătorilor unităţilor deţinătoare de informaţii 
clasificate sau, după caz, a împuterniciţilor şi funcţionarilor superiori abilitaţi să 
atribuie nivelurile de secretizare. 

Fiecare împuternicit ori funcţionar superior abilitat să atribuie niveluri de 
secretizare va dispune verificarea periodică a tuturor informaţiilor secrete de stat 
cărora le-au atribuit nivelurile de secretizare, prilej cu care, dacă este necesar, vor 
fi reevaluate nivelurile şi termenele de clasificare. 

Documentul elaborat pe baza prelucrării informaţiilor cu niveluri de 
secretizare diferite va fi clasificat conform noului conţinut, care poate fi superior 
originalelor. 

Documentul rezultat din cumularea neprelucrată a unor extrase provenite 
din informaţii clasificate va primi clasa sau nivelul de secretizare corespunzător 
conţinutului extrasului cu cel mai înalt nivel de secretizare. 

Rezumatele, traducerile şi extrasele din documentele clasificate primesc 
clasa sau nivelul de secretizare corespunzător conţinutului. 

Marcarea informaţiilor clasificate are drept scop atenţionarea persoanelor 
care le gestionează sau le accesează că sunt în posesia unor informaţii în legătură 
cu care trebuie aplicate măsuri specifice de acces şi protecţie, în conformitate cu 
legea. 

Cazurile considerate supraevaluări ori subevaluări ale clasei sau nivelului 
de secretizare vor fi supuse atenţiei emitentului, iar dacă acesta decide să 
reclasifice informaţiile, va informa deţinătorii. 

Informaţiile vor fi clasificate numai în cazul în care se impune protecţia 
acestora, iar nivelurile de secretizare şi termenele de clasificare subzistă atât timp 
cât dezvăluirea sau diseminarea lor neautorizată ar putea prejudicia siguranţa 
naţională, apărarea ţării, ordinea publică sau interesele persoanelor juridice de 
drept public sau privat. 
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Supraevaluarea sau subevaluarea nivelului de secretizare a informaţiilor 
şi a duratei pentru care au fost clasificate se pot contesta de către orice persoană 
fizică sau juridică română, în contencios administrativ. 

3.2. Declasificarea şi trecerea informaţiilor clasificate la un nivel 
inferior de secretizare 

Informaţiile secrete de stat pot fi declasificate prin hotărâre a Guvernului, 
la solicitarea motivată a emitentului. 

Informaţiile se declasifică dacă: 
a) termenul de clasificare a expirat; 
b) dezvăluirea informaţiilor nu mai poate prejudicia siguranţa naţională, 

apărarea ţării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public sau privat 
deţinătoare; 

c) a fost atribuit de o persoană neîmputernicită prin lege. 
Declasificarea sau trecerea la un alt nivel de secretizare a informaţiilor 

secrete de stat se realizează de împuterniciţii şi funcţionarii superiori abilitaţi prin 
lege să atribuie niveluri de secretizare, cu avizul prealabil al instituţiilor care 
coordonează activitatea şi controlul măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor 
clasificate, potrivit competenţelor materiale. 

Emitenţii documentelor secrete de stat vor evalua periodic necesitatea 
menţinerii în nivelurile de secretizare acordate anterior şi vor prezenta 
împuterniciţilor şi funcţionarilor superiori abilitaţi prin lege să atribuie niveluri de 
secretizare, propuneri în consecinţă. 

Ori de câte ori este posibil, emitentul unui document clasificat trebuie să 
precizeze dacă acesta poate fi declasificat ori trecut la un nivel inferior de 
secretizare, la o anumită dată sau la producerea unui anumit eveniment. 

La schimbarea clasei sau nivelului de secretizare atribuit iniţial unei 
informaţii, emitentul este obligat să notifice structura/funcţionarul de securitate, care 
va face menţiunile necesare în registrele de evidenţă. 

Data şi noua clasă sau nivel de secretizare vor fi marcate pe document 
deasupra sau sub vechea inscripţie, care va fi anulată prin trasarea unei linii oblice. 

Emitentul informaţiilor declasificate ori trecute în alt nivel de clasificare se 
va asigura că gestionarii acestora sunt informaţi la timp, în scris, despre acest 
lucru. 

Informaţiile clasificate despre care s-a stabilit cu certitudine că sunt 
compromise sau iremediabil pierdute vor fi declasificate. 

Declasificarea se face numai în baza cercetării prin care s-a stabilit 
compromiterea sau pierderea informaţiilor respective ori a suportului material al 
acestora, cu acordul scris al emitentului. 

Informaţiile secrete de serviciu se declasifică de conducătorii unităţilor care 
le-au emis, prin scoaterea de pe listele prevăzute la art. 8, care vor fi reanalizate ori 
de câte ori este necesar. 

 
3.3. Măsuri minime de protecţie a informaţiilor clasificate 
 
Măsurile de protecţie a informaţiilor clasificate vor fi stabilite în raport cu: 
a) clasele şi nivelurile de secretizare a informaţiilor; 
b) volumul şi suportul informaţiilor; 
c) calitatea, funcţia şi numărul persoanelor care au sau pot avea acces la 

informaţii, potrivit certificatului de securitate şi autorizaţiei de acces şi cu 
respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte; 
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d) ameninţările, riscurile şi vulnerabilităţile ce pot avea consecinţe asupra 
informaţiilor clasificate. 

Transmiterea informaţiilor clasificate către alţi utilizatori se va efectua 
numai dacă aceştia deţin certificate de securitate sau autorizaţii de acces 
corespunzător nivelului de secretizare. 

Certificatele de securitate aparţinând persoanelor al căror comportament, 
atitudini sau manifestări pot crea premise de insecuritate pentru informaţiile secrete 
de stat vor fi imediat retrase, cu încunoştinţarea instituţiilor investite cu atribuţii de 
coordonare a activităţii şi de control al măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor 
clasificate, potrivit competenţelor. 

Conducătorii unităţilor şi persoanele care gestionează informaţii clasificate 
au obligaţia de a aduce la cunoştinţa instituţiilor cu atribuţii de coordonare şi control 
în domeniu orice indicii din care pot rezulta premise de insecuritate pentru astfel de 
informaţii. 

 
3.3.1. Structura/funcţionarul de securitate 
 
Pentru implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate, în 

unităţile deţinătoare de astfel de informaţii se înfiinţează, în condiţiile legii, structuri 
de securitate cu atribuţii specifice. 

În situaţia în care unitatea deţine un volum redus de informaţii clasificate, 
atribuţiile structurii de securitate vor fi îndeplinite de funcţionarul de securitate. 

Structura de securitate se organizează şi se încadrează potrivit legii. 
Şeful structurii de securitate, respectiv funcţionarul de securitate, este un 

adjunct al conducătorului persoanei juridice sau un membru al consiliului de 
administraţie al unităţii. 

Şeful structurii de securitate, respectiv funcţionarul de securitate, deţine 
certificat de securitate corespunzător celui mai înalt nivel de clasificare a 
informaţiilor secrete de stat gestionate de unitate. 

Structura/funcţionarul de securitate are următoarele atribuţii generale: 
a) elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind 

protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; 
b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi 

îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare, acţionează pentru 
aplicarea acestuia; 

c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate 
componentele acesteia; 

d) asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să 
controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; 

e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a 
informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora; 

f) consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind 
securitatea informaţiilor clasificate; 

g) informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile 
existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru 
înlăturarea acestora; 

h) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit 
competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul 
la informaţii clasificate; 

i) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces 
la informaţii clasificate; 
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j) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi 
autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate; 

k) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a 
autorizaţiilor de acces; 

l) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau 
păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare; 

m) prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, 
sectoarelor şi locurilor de importantă deosebită pentru protecţia informaţiilor 
clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor 
abilitate; 

n) efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de 
aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate; 

o) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit 
legii. 

(2) Atribuţiile personalului din structura de securitate, respectiv ale 
funcţionarului de securitate, se stabilesc prin fişa postului, aprobată de 
conducătorul unităţii. 

Persoanele care lucrează în structura de securitate sau, după caz, 
funcţionarul de securitate vor fi incluse în programe permanente de pregătire 
organizate de instituţiile investite cu atribuţii de coordonare a activităţii şi de control 
al măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii. 

 
3.3.2. Accesul la informaţiile clasificate 
 
Accesul la informaţii clasificate este permis, cu respectarea principiului 

necesităţii de a cunoaşte, numai persoanelor care deţin certificat de securitate sau 
autorizaţie de acces, valabile pentru nivelul de secretizare al informaţiilor necesare 
îndeplinirii atribuţiilor de serviciu. 

Persoanele care au acces la informaţii strict secrete de importanţă 
deosebită, în condiţiile prevăzute de prezentele standarde, vor fi înregistrate în fişa 
de consultare, care va fi păstrată la deţinătorul de drept al documentului. 

Persoanele cărora le-au fost eliberate certificate de securitate sau 
autorizaţii de acces vor fi instruite, atât la acordarea acestora, cât şi periodic, cu 
privire la conţinutul reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate. 

Activităţile de instruire vor fi consemnate de structura/funcţionarul de 
securitate, sub semnătură, în fişa de pregătire individuală. Aceste persoane vor 
semna angajamentul de confidenţialitate. 

În cazuri excepţionale, determinate de situaţii de criză, calamităţi sau 
evenimente imprevizibile, conducătorul unităţii poate acorda acces temporar la 
informaţii clasificate anumitor persoane care nu deţin certificat de securitate sau 
autorizaţie de acces, cu condiţia asigurării unui sistem corespunzător de evidenţă. 

Persoanele care primesc dreptul de acces temporar la informaţii secrete de 
stat vor semna angajamentul de confidenţialitate şi vor fi comunicate la ORNISS, în 
cel mai scurt timp posibil, pentru efectuarea verificărilor de securitate, potrivit 
procedurilor. 

În cazul informaţiilor strict secrete de importanţă deosebită, accesul 
temporar va fi acordat, pe cât posibil, persoanelor care deţin deja certificate de 
securitate pentru acces la informaţii strict secrete sau secrete. 

Transmiterea informaţiilor clasificate între unităţi se va efectua cu 
aprobarea emitentului şi cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte. 



 176

Predarea-primirea informaţiilor clasificate între unitatea deţinătoare şi 
unitatea primitoare se face cu respectarea măsurilor de protecţie prevăzute în 
prezentele standarde. 

Structura/funcţionarul de securitate al unităţii deţinătoare se va asigura că 
reprezentantul unităţii primitoare deţine certificatul de securitate sau autorizaţia de 
acces corespunzătoare nivelului de secretizare a informaţiilor clasificate ce fac 
obiectul predării-primirii. 

4. Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, 
multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea 

informaţiilor clasificate 

În unităţile deţinătoare de informaţii clasificate se organizează 
compartimente speciale pentru evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, 
multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea acestora în 
condiţii de siguranţă. Activitatea acestor compartimentelor este coordonată de 
structura/funcţionarul de securitate. 

La redactarea documentelor ce conţin informaţii clasificate se vor respecta 
următoarele reguli: 

a) menţionarea, în antet, a unităţii emitente, a numărului şi datei 
înregistrării, a clasei sau nivelului de secretizare, a numărului de exemplare şi, 
după caz, a destinatarului; 

b) numerele de înregistrare se înscriu pe toate exemplarele documentului 
 şi pe anexele acestora, fiind precedate de un zero (0) pentru documentele secrete, 
de două zerouri (00) pentru cele strict secrete, de trei zerouri (000) pentru cele 
strict secrete de importanţă deosebită şi de litera „S” pentru secrete de  
serviciu; 

c) la sfârşitul documentului se înscriu în clar, după caz, rangul, funcţia, 
numele şi prenumele conducătorului unităţii emitente, precum şi ale celui care îl 
întocmeşte, urmate de semnăturile acestora şi ştampila unităţii; 

d) înscrierea, pe fiecare pagină a documentului, a clasei sau nivelului de 
secretizare atribuit acestuia; 

e) pe fiecare pagină a documentelor ce conţin informaţii clasificate se va 
înscrie numărul curent al paginii, urmat de numărul total al acestora. 

În situaţia în care documentul de bază este însoţit de anexe, la sfârşitul 
textului se indică, pentru fiecare anexă, numărul de înregistrare, numărul de file al 
acesteia şi clasa sau nivelul de secretizare. 

Anexele se clasifică în funcţie de conţinutul lor şi nu de cel al documentelor 
pe care le însoţesc. 

Adresa de însoţire a documentului nu va cuprinde informaţii detaliate 
referitoare la conţinutul documentelor anexate. 

Documentele anexate se semnează, dacă este cazul, de persoanele care 
au semnat documentul de bază. 

Aplicarea, pe documentele anexate, a ştampilei unităţii emitente este 
obligatorie. 

Când documentele ce conţin informaţii clasificate se semnează de o 
singură persoană, datele privind rangul, funcţia, numele şi prenumele acesteia se 
înscriu sub text, în centrul paginii. 

Când semnează două sau mai multe persoane, rangul, funcţia, numele şi 
prenumele conducătorului unităţii se înscriu în partea stângă, iar ale celorlalţi 
semnatari în partea dreaptă, în ordinea rangurilor şi funcţiilor. 
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Când documentele care conţin informaţii clasificate se emit în comun de 
două sau mai multe unităţi, denumirile acestora se înscriu separat în antet, iar la 
sfârşit se semnează de către conducătorii unităţilor respective, de la stânga la 
dreapta, aplicându-se ştampilele corespunzătoare. 

Informaţiile clasificate vor fi marcate, inscripţionate şi gestionate numai de 
către persoane care au autorizaţie sau certificat de securitate corespunzător 
nivelului de clasificare a acestora. 

Toate documentele, indiferent de formă, care conţin informaţii clasificate au 
înscrise, pe fiecare pagină, nivelul de secretizare. 

Nivelul de secretizare se marchează prin ştampilare, dactilografiere, tipărire 
sau olograf, astfel: 

a) în partea dreaptă sus şi jos, pe exteriorul copertelor, pe pagina cu titlul şi 
pe prima pagină a documentului; 

b) în partea de jos şi de sus, la mijlocul paginii, pe toate celelalte pagini ale 
documentului; 

c) sub legendă, titlu sau scara de reprezentare şi în exterior – pe verso – 
atunci când acestea sunt pliate, pe toate schemele, diagramele, hărţile, desenele şi 
alte asemenea documente. 

Porţiunile clar identificabile din documentele clasificate complexe, cum 
sunt: secţiunile, anexele, paragrafele, titlurile, care au niveluri diferite de secretizare 
sau care nu sunt clasificate, trebuie marcate corespunzător nivelului de clasificare 
şi secretizare. 

Marcajul de clasificare va fi aplicat separat de celelalte marcaje, cu 
caractere şi/sau culori diferite. 

Toate documentele clasificate aflate în lucru sau în stadiu de proiect vor 
avea înscrise menţiunile "Document în lucru" sau "Proiect" şi vor fi marcate potrivit 
clasei sau nivelului de secretizare a informaţiilor ce le conţin. 

Gestionarea documentelor clasificate aflate în lucru sau în stadiu de proiect 
se face în aceleaşi condiţii ca şi a celor în formă definitivă. 

Documentele sau materialele care conţin informaţii clasificate şi sunt 
destinate unei persoane strict determinate vor fi inscripţionate, sub destinatar, cu 
menţiunea „Personal”. 

Fotografiile, filmele, microfilmele şi negativele lor, rolele, bobinele sau 
containerele de păstrare a acestora se marchează vizibil cu o etichetă care indică 
numărul şi data înregistrării, precum şi clasa sau nivelul de secretizare. 

Microfilmele trebuie să aibă afişat la cele două capete clasa sau nivelul de 
secretizare, iar la începutul rolei, lista elementelor de conţinut. 

Clasa sau nivelul de secretizare a informaţiilor înregistrate pe benzi audio 
se imprimă verbal, atât la începutul înregistrării, cât şi la sfârşitul acesteia. 

Marcarea clasei sau a nivelului de secretizare pe benzi video trebuie să 
asigure afişarea pe ecran a clasei sau a nivelului de secretizare. În cazul în care nu 
se poate stabili cu exactitate clasa sau nivelul de secretizare, înainte de 
înregistrarea benzilor, marcajul se aplică prin inserarea unui segment de bandă la 
începutul şi la sfârşitul benzii video. 

Benzile audio şi video care conţin informaţii clasificate păstrează clasa sau 
nivelul de secretizare cel mai înalt atribuit până în momentul: 

a) distrugerii printr-un procedeu autorizat; 
b) atribuirii unui nivel superior prin adăugarea unei înregistrări cu nivel 

superior de secretizare. 
Proiecţiile de imagini trebuie să afişeze, la începutul şi sfârşitul acestora, 

numărul şi data înregistrării, precum şi clasa sau nivelul de secretizare. 
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Rolele, bobinele sau containerele de păstrare a benzilor magnetice, inclusiv 
cele video, pe care au fost imprimate informaţii secrete de stat, vor avea înscris, la 
loc vizibil, clasa sau nivelul de secretizare cel mai înalt atribuit acestora, care va 
rămâne aplicat până la distrugerea sau demagnetizarea lor. 

La efectuarea unei înregistrări pe bandă magnetică atât la începutul, cât şi 
la sfârşitul fiecărui pasaj, se va menţiona clasa sau nivelul de secretizare. 

În cazul detaşării de pe suportul fizic, fiecare capăt al benzii va fi marcat, la 
loc vizibil, cu clasa sau nivelul de secretizare. 

În toate cazurile, ambalajele sau suporţi în care se păstrează documente 
sau materiale ce conţin informaţii clasificate vor avea inscripţionat clasa sau nivelul 
de secretizare, numărul şi data înregistrării în evidenţe şi li se va ataşa o listă cu 
denumirea acestora. 

Atunci când se utilizează documente clasificate ca surse pentru întocmirea 
unui alt document, marcajele documentelor sursă le vor determina pe cele ale 
documentului rezultat. 

Pe documentul rezultat se vor preciza documentele sursă care au stat la 
baza întocmirii lui. 

Numărul şi data iniţială a înregistrării documentului clasificat trebuie 
păstrate, chiar dacă i se aduc amendamente, până când documentul respectiv va 
face obiectul reevaluării clasei sau a nivelului de secretizare. 

Conducătorii unităţilor vor asigura măsurile necesare de evidenţă şi control 
ale informaţiilor clasificate, astfel încât să se poată stabili, în orice moment, locul în 
care se află aceste informaţii. 

Evidenţa materialelor şi documentelor care conţin informaţii clasificate se 
ţine în registre speciale. 

Fiecare document sau material va fi inscripţionat cu numărul de înregistrare 
şi data când este înscris în registrele de evidenţă. 

Numerele de înregistrare sunt precedate de numărul de zerouri 
corespunzător nivelului de secretizare atribuit sau de litera "S" pentru secrete de 
serviciu. 

Toate registrele, condicile şi borderourile se înregistrează în registrul unic 
de evidenţă a registrelor, condicilor, borderourilor şi a caietelor pentru însemnări 
clasificate. 

Fac excepţie actele de gestiune, imprimatele înseriate şi alte documente 
sau materiale cuprinse în forme de evidenţă specifice. 

Documentele sau materialele care conţin informaţii clasificate înregistrate 
în registrele de evidenţă nu vor fi înregistrate în alte forme de evidenţă. 

Emitenţii şi deţinătorii de informaţii clasificate sunt obligaţi să înregistreze şi 
să ţină evidenţa tuturor documentelor şi materialelor primite, expediate sau a celor 
întocmite de unitatea proprie, potrivit legii. 

În registrele pentru evidenţa informaţiilor clasificate vor fi menţionate 
numele şi prenumele persoanei care a primit documentul, iar aceasta va semna de 
primire pe condica de documente. 

Atribuirea numerelor de înregistrare în registrele pentru evidenţă se face 
consecutiv, pe parcursul unui an calendaristic. 

Numerele de înregistrare se înscriu obligatoriu pe toate exemplarele 
documentelor sau materialelor care conţin informaţii clasificate, precum şi pe 
documentele anexate. 

Anual, documentele se clasează în dosare, potrivit problematicii şi 
termenelor de păstrare stabilite în nomenclatoare arhivistice, potrivit legii. 



 179

Clasarea documentelor sau materialelor care conţin informaţii clasificate se 
face separat, în funcţie de suportul şi formatul acestora, cu folosirea mijloacelor de 
păstrare şi protejare adecvate. 

Informaţiile strict secrete de importantă deosebită vor fi compartimentate 
fizic şi înregistrate separat de celelalte informaţii. 

Evidenţa documentelor strict secrete şi secrete poate fi operată în acelaşi 
registru. 

Hărţile, planurile topografice, asamblajele de hărţi şi alte asemenea 
documente se înregistrează în registrele pentru evidenţa informaţiilor clasificate 
întocmite în acest sens. 

Atribuirea aceluiaşi număr de înregistrare unor documente cu conţinut 
diferit este interzisă. 

Registrele de evidenţă vor fi completate de persoana desemnată care 
deţine autorizaţie sau certificat de securitate corespunzător. 

Multiplicarea prin dactilografiere şi procesare la calculator a documentelor 
clasificate poate fi realizată numai de către persoane autorizate să aibă acces la 
astfel de informaţii. 

Multiplicarea documentelor clasificate poate fi realizată de persoane 
autorizate, numai în încăperi special destinate. 

Documentelor care conţin informaţii clasificate rezultate în procesul de 
multiplicare li se atribuie numere din registrul de evidenţă a informaţiilor clasificate 
multiplicate. 

Numerele se atribuie consecutiv, începând cu cifra 1, pe parcursul unui an 
calendaristic şi se înscriu obligatoriu pe toate exemplarele documentului. 

Evidenţierea operaţiunii de multiplicare se face prin marcare atât pe 
original, cât şi pe toate copiile rezultate. 

Pe documentul original marcarea se aplică în partea dreaptă jos a ultimei 
pagini. 

Pe copiile rezultate, marcarea se aplică pe prima pagină, sub numărul de 
înregistrare al documentului. 

În cazul copierii succesive, la date diferite, a unui document clasificat, 
documentul original va fi marcat la fiecare operaţiune, ce va fi, de asemenea, 
înscrisă în registru. 

Exemplarele rezultate în urma copierii documentului secret de stat se 
numerotează în ordine succesivă, chiar dacă operaţiunea se efectuează de mai 
multe ori şi la date diferite. 

Multiplicarea documentelor clasificate se face în baza aprobării 
conducătorului unităţii deţinătoare, cu avizul structurii/funcţionarului de securitate, 
ambele înscrise pe cererea pentru copiere sau pe adresa de însoţire în care se 
menţionează necesitatea multiplicării. 

Parchetele, instanţele şi comisiile de cercetare pot multiplica documente 
care conţin informaţii clasificate numai în condiţiile prezentelor standarde. 

Extrasul dintr-un document care conţine informaţii clasificate se face în 
baza cererii pentru copiere, cu aprobarea conducătorului unităţii, iar documentul 
rezultat va avea menţionat sub numărul de exemplar cuvântul "Extras" şi numărul 
de înregistrare al documentului original. 

Clasa sau nivelul de secretizare atribuit unui document original se aplică, în 
mod identic, reproducerilor sau traducerilor. 

Dacă emitentul doreşte să aibă control exclusiv asupra reproducerii, 
documentul va conţine o indicaţie vizibilă cu următorul conţinut: „Reproducerea 
acestui document, totală sau parţială, este interzisă“. 
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Informaţiile clasificate înscrise pe documente cu regim restrictiv de 
reproducere care au menţiunea „Reproducerea interzisă“ nu se multiplică. 

În cazul copierii unui document care conţine informaţii clasificate se 
procedează astfel: 

a) se stabileşte numărul de exemplare în care va fi multiplicat; 
b) se completează şi se aprobă cererea pentru multiplicare, după care 

aceasta se înregistrează în registrul de evidenţă; 
c) documentul original se predă operatorului pe bază de semnătură; 
d) după verificarea exemplarelor rezultate, beneficiarul semnează în 

registrul de evidenţă a informaţiilor clasificate multiplicate; 
e) repartiţia în vederea difuzării exemplarelor copiate se consemnează de 

către structura/funcţionarul de securitate pe spatele cererii pentru copiere; 
f) cererea pentru copiere împreună cu exemplarele copiate se predau pe 

bază de semnătură structurii/funcţionarului de securitate în vederea difuzării sau 
expedierii. 

Când se dactilografiază, se procesează la calculator sau se copiază 
documente care conţin informaţii clasificate, în mai mult de două exemplare, pe 
spatele exemplarului original sau al cererii pentru copiere se înscriu destinatarii 
documentelor şi numărul exemplarelor. 

Atunci când numărul destinatarilor este mare se întocmeşte un tabel de 
difuzare, care se înregistrează ca document anexat la original. 

Numerotarea exemplarelor copiate se va face consecutiv pentru fiecare 
copie, indiferent de data executării, avându-se în vedere şi numărul de exemplare 
rezultat în urma dactilografierii sau procesării la calculator. 

Documentele clasificate pot fi microfilmate sau stocate pe discuri optice ori 
pe suporţi magnetici în următoarele condiţii: 

a) procesul de microfilmare sau stocare să fie realizat cu aprobarea 
emitentului, de personal autorizat pentru clasa sau nivelul de secretizare a 
informaţiilor respective; 

b) microfilmelor, discurilor optice sau suporţilor magnetici de stocare să li 
se asigure aceeaşi protecţie ca a documentului original; 

c) toate microfilmele, discurile optice sau suporţii magnetici de stocare să 
fie înregistrate într-o evidenţă specifică şi supuse, ca şi documentele originale, 
verificării anuale. 

Difuzarea informaţiilor clasificate multiplicate se face obligatoriu cu avizul 
structurii/funcţionarului de securitate. 

Informaţiile clasificate pot fi redifuzate de către destinatarul iniţial la alţi 
destinatari, cu respectarea normelor din prezentele standarde. 

Emitentul este obligat să indice clar toate restricţiile care trebuie respectate 
pentru difuzarea unei informaţii clasificate. Când se impun astfel de restricţii, 
destinatarii pot proceda la o redifuzare numai cu aprobarea scrisă a emitentului. 

În cazul în care un document secret de stat este studiat de o persoană 
abilitată, pentru care s-a stabilit necesitatea de a accesa astfel de documente în 
vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu, această activitate trebuie consemnată în 
fişa de consultare. 

Informaţiile clasificate ieşite din termenul de clasificare se arhivează sau se 
distrug. 

Arhivarea sau distrugerea unui document clasificat se menţionează în 
registrul de evidenţă principal, prin consemnarea cotei arhivistice de regăsire sau, 
după caz, a numărului de înregistrare a procesului-verbal de distrugere. 

Distrugerea informaţiilor clasificate înlocuite sau perimate se face numai cu 
avizul emitentului. 
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Distrugerea documentelor clasificate sau a ciornelor care conţin informaţii 
cu acest caracter se face astfel încât să nu mai poată fi reconstituite. 

Documentele de lucru, ciornele sau materialele acumulate sau create în 
procesul de elaborare a unui document, care conţin informaţii clasificate, de regulă, 
se distrug. 

În cazul în care se păstrează, acestea vor fi datate, marcate cu clasa sau 
nivelul de secretizare cel mai înalt al informaţiilor conţinute, arhivate şi protejate 
corespunzător clasei sau nivelului de secretizare a documentului final. 

Informaţiile strict secrete de importanţă deosebită destinate distrugerii vor fi 
înapoiate unităţii emitente cu adresă de restituire. 

Fiecare asemenea informaţie va fi trecută pe un proces-verbal de 
distrugere, care va fi aprobat de conducerea unităţii şi semnat de şeful 
structurii/funcţionarul de securitate şi de persoana care asistă la distrugere, 
autorizată să aibă acces la informaţii strict secrete de importanţă deosebită. 

În situaţii de urgenţă, protecţia, inclusiv prin distrugere, a materialelor şi 
documentelor strict secrete de importanţă deosebită va avea întotdeauna prioritate 
faţă de alte documente sau materiale. 

Procesele-verbale de distrugere şi documentele de evidenţă ale acestora 
vor fi arhivate şi păstrate cel puţin 10 ani. 

Distrugerea informaţiilor strict secrete, secrete şi secrete de serviciu va fi 
evidenţiată într-un proces-verbal semnat de două persoane asistente autorizate să 
aibă acces la informaţii de acest nivel, avizat de structura/funcţionarul de securitate 
şi aprobat de conducătorul unităţii. 

Procesele-verbale de distrugere şi documentele de evidenţă a informaţiilor 
strict secrete, secrete şi secrete de serviciu vor fi păstrate de compartimentul care 
a executat distrugerea, o perioadă de cel puţin trei ani, după care vor fi arhivate şi 
păstrate cel puţin 10 ani. 

Distrugerea ciornelor documentelor secrete de stat se realizează de către 
persoanele care le-au elaborat. 

Procesul-verbal de distrugere a ciornelor se întocmeşte în situaţia în care 
acestea au fost înregistrate într-o formă de evidenţă. 

Documentele şi materialele ce conţin informaţii clasificate se transportă, pe 
teritoriul României, prin intermediul unităţii specializate a Serviciului Român de 
Informaţii, potrivit normelor stabilite prin hotărâre a Guvernului. 

Documentele şi materialele care conţin informaţii clasificate se transportă în 
străinătate prin valiza diplomatică, de către curierii diplomatici selecţionaţi şi 
pregătiţi de Serviciul de Informaţii Externe. 

Este interzisă expedierea documentelor şi materialelor ce conţin informaţii 
clasificate prin S.N. „Poşta Română” ori prin alte societăţi comerciale de transport. 

Conducătorii unităţilor deţinătoare de informaţii clasificate vor desemna, din 
structura de securitate proprie, în condiţiile prezentelor standarde, cel puţin un 
delegat împuternicit pentru transportul şi executarea operaţiunilor de predare-
primire a corespondenţei clasificate, între aceasta şi unitatea specializată a 
Serviciului Român de Informaţii. 
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PROTECŢIA INFORMAŢIILOR 
CLASIFICATE 

Comisar-şef Ioan POHACI, 
studentă Isabel LAZĂR 

 

1. Consideraţii generale 

 
Constituţia României, în vigoare din 08 decembrie 1991, arată printre altele 

că: „România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil”; 
„Forma de guvernământ a statului român este republică”; „Teritoriul României este 
inalienabil”; „Statul are ca fundament unitatea poporului român”. Acestea sunt valori 
supreme şi sunt garantate. Fiind valori supreme trebuie să fie apărate şi prin norme 
juridice. În domeniile esenţiale ale activităţii statului, care ţin de funcţia sa, se 
lucrează cu informaţii, dar nu cu orice informaţii, ci numai cu acele ce nu trebuie 
aduse la cunoştinţa oricui şi oricând.  

Prin informaţii înţelegem orice documente, date, obiecte sau activităţi, 
indiferent de suport, formă, mod de exprimare sau de punere în circulaţie. 

Prin informaţii clasificate înţelegem informaţiile, datele, documentele de 
interes pentru securitatea naţională, care, datorită nivelurilor de importanţă şi 
consecinţelor care s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării 
neautorizate, trebuie să fier protejate. 

Pentru protecţia informaţiilor clasificate s-a adoptat Legea nr. 182/2002, 
publicată în M. Of., nr. 248/2002, partea I. 

Scopul Legii nr. 182/2002 este protecţia informaţiilor clasificate şi a surselor 
confidenţiale ce asigura acest tip de informaţii. Protejarea acestor informaţii se face 
prin instituirea sistemului naţional de protecţie a informaţiilor; 

Prin instituirea sistemului naţional de protecţie a informaţiilor nu se aduce 
atingere dreptului persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public, 
deoarece: „Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public 
nu poate fi îngrădit (Constituţia României, art. 31, alin. 1”). 

Accesul la informaţiile clasificate este permis numai în cazurile, în condiţiile 
şi prin respectarea procedurilor prevăzute de lege. 

Nicio prevedere a prezentei legi nu va putea fi interpretată în sensul limitării 
accesului la informaţiile de interes public sau al ignorării Constituţiei, a Declaraţiei 
Universale a Drepturilor Omului, a pactelor şi a celorlalte tratate la care România 
este parte, referitoare la dreptul de a primi şi răspândi informaţii. 

Standardele naţionale.  
Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate au următoarele 

trăsături: 
– sunt obligatorii; 
– sunt în concordanţă cu interesul naţional; 
– sunt conforme cu criteriile şi recomandările N.A.T.O.; 
– au o valoare juridică subsidiară faţă de normele N.A.T.O.; 
– sunt stabilite de S.R.I. 
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2. Protecţia informaţiilor clasificate 

Principalele obiective ale protecţiei informaţiilor clasificate sunt: 
a) protejarea informaţiilor clasificate împotriva acţiunilor de spionaj, 

compromitere sau acces neautorizat, alterării sau modificării conţinutului acestora, 
precum şi împotriva sabotajelor ori distrugerilor neautorizate; 

b) realizarea securităţii sistemelor informatice şi de transmitere a 
informaţiilor clasificate. 

 
Măsurile ce decurg din aplicarea Legii nr. 182/2002 sunt destinate: 
a) să prevină accesul neautorizat la informaţiile clasificate; 
b) să identifice împrejurările, precum şi persoanele care, prin acţiunile lor, 

pot pune în pericol securitatea informaţiilor clasificate; 
c) să garanteze că informaţiile clasificate sunt distribuite exclusiv 

persoanelor îndreptăţite, potrivit legii, să le cunoască; 
d) să asigure protecţia fizică a informaţiilor, precum şi a personalului 

necesar protecţiei informaţiilor clasificate. 
Protecţia informaţiilor clasificate vizează (sau formele): 
a) protecţia juridică; 
b) protecţia prin măsuri procedurale; 
c) protecţia fizică; 
d) protecţia personalului care are acces la informaţiile clasificate ori este 

desemnat să asigure securitatea acestora; 
e) protecţia surselor generatoare de informaţii. 
Protecţia juridică – cuprinde ansamblul normelor constituţionale şi al 

celorlalte dispoziţii legale în vigoare, care reglementează protejarea informaţiilor 
clasificate. De pildă: „Hotărârile Guvernului care au caracter militar se comunică 
numai instituţiilor interesate (Constituţia României), art. 107, alin. (4) teza finală”. 

Protecţia prin măsuri procedurale – desemnează ansamblul 
reglementărilor prin care emitenţii şi deţinătorii de informaţii clasificate stabilesc 
măsurile interne de lucru şi de ordine interioară destinate realizării protecţiei 
informaţiilor. 

Prin protecţie fizică – înţelegem ansamblul activităţilor de pază, securitate 
şi apărare, prin măsuri şi dispozitive de control fizic şi prin mijloace tehnice, a 
informaţiilor clasificate; 

Protecţia personalului – are în vedere ansamblul verificărilor şi măsurilor 
destinate persoanelor cu atribuţii de serviciu în legătură cu informaţiile clasificate, 
spre a preveni şi înlătura riscurile de securitate pentru protecţia informaţiilor 
clasificate; 

Protecţia surselor generatoare de informaţii – ansamblul măsurilor 
destinate protecţiei informaţiilor elaborate, stocate sau transmise prin sisteme ori 
reţele de prelucrare automată a datelor. 

 

Informaţii secrete de stat 
Informaţiile clasificate sunt secretizate în două clase: secrete de stat şi 

secrete de serviciu. 
Informaţiile secrete de stat – cuprind informaţiile care privesc securitatea 

naţională, prin a căror divulgare se pot prejudicia siguranţa naţională şi apărarea ţării. 
Nivelurile de secretizare – se atribuie informaţiilor clasificate din clasa 

secrete de stat şi sunt: 
– strict secret de importanţă deosebită – informaţiile a căror divulgare 

neautorizată este de natură să producă daune de o gravitate excepţională 
securităţii naţionale; 
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– strict secrete – informaţiile a căror divulgare neautorizată este de natură 
să producă daune grave securităţii naţionale; 

– secrete – informaţiile a căror divulgare neautorizată este de natură să 
producă daune securităţii naţionale. 

În categoria informaţiilor secrete de stat sunt cuprinse informaţiile care 
reprezintă sau care se referă la: 

a) sistemul de apărare al ţării şi elementele de bază ale acestuia, operaţiile 
militare, tehnologiile de fabricaţie caracteristicile armamentului şi tehnicii de luptă 
utilizate exclusiv în cadrul elementelor sistemului naţional de apărare; 

b) planurile, precum şi dispozitivele militare, efectivele şi misiunile forţelor 
angajate; 

c) cifrul de stat şi alte elemente criptologice stabilite de autorităţile  
publice competente, precum şi activităţile în legătură cu realizarea şi folosirea 
acestora; 

d) organizarea sistemelor de protecţie şi apărare a obiectivelor, sectoarelor 
şi la reţelele de calculatoare speciale şi militare, inclusiv la mecanismele de 
securitate a acestora;  

e) datele, schemele şi programele referitoare la sistemele de comunicaţii şi 
la reţelele de calculatoare speciale şi militare; inclusiv la mecanismele de securitate 
a acestora; 

f) activitatea de informaţii desfăşurată de autorităţile publice stabilite prin 
lege pentru apărarea ţării şi siguranţa naţională;  

g) mijloacele, metodele, tehnica şi echipamentul de lucru, precum şi 
sursele de informaţii specifice, folosite de autorităţile publice care desfăşoară 
activitate de informaţii;  

h) hărţile, planurile topografice, termogramele şi înregistrările aeriene de 
orice tip, pe care sunt reprezentate elemente de conţinut sau obiective clasificate 
secrete de stat; 

i) studiile, prospecţiunile ecologice şi determinările gravimetrice cu 
densitate mai mare de un punct pe kilometru pătrat, prin care se evaluează 
rezervele naţionale de metale şi minereuri rare, preţioase, disperse şi radioactive, 
precum şi datele şi informaţiile referitoare la rezervele materiale, care sunt în 
competenţa Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat; 

j) sistemele şi planurile de alimentare cu energie electrică, energie termică, 
apă şi alţi agenţi necesari funcţionării obiectivelor clasificate secrete de stat; 

k) activităţile ştiinţifice, tehnologice sau economice şi investiţiile care au 
legătură cu siguranţa naţională ori cu apărarea naţională sau prezintă importanţă 
deosebită pentru interesele economice şi tehnico-ştiinţifice ale României; 

l) cercetările ştiinţifice în domeniul tehnologiilor nucleare , în afara celor 
fundamentale, precum şi programele pentru protecţia şi securitatea materialelor şi 
a instalaţiilor nucleare; 

m) emiterea, imprimarea bancnotelor şi baterea monedelor metalice, 
machetele emisiunilor monetare ale B.N.R. şi elementele de siguranţă ale 
însemnelor monetare pentru depistarea falsurilor nedestinate publicităţii, precum şi 
imprimarea şi tipărirea hârtiilor de valoare de natura titlurilor de stat a bonurilor de 
tezaur şi a obligaţiunilor de stat; 

n) relaţiile şi activităţile externe ale statului român, care potrivit legii, nu sunt 
destinate publicităţii, precum şi informaţiile altor state sau organizaţii internaţionale, 
faţă de care, prin tratate ori înţelegeri internaţionale, statul român şi-a asumat 
obligaţia de protecţie. 
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Atribuirea de niveluri de secretizare 
Sunt împuterniciţi să atribuie unul dintre nivelurile de secretizare a 

informaţiilor cu prilejul elaborării lor: 
a) pentru informaţiile strict secrete de importanţă deosebită: 
1. Preşedintele României; 
2. Preşedintele Senatului şi preşedintele Camerei Deputaţilor; 
3. membrii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării; 
4. primul-ministru; 
5. membrii Guvernului şi secretarul general al Guvernului; 
6. guvernatorul Băncii Naţionale a României; 
7. directorul serviciilor naţionale de informaţii; 
8. directorul Serviciului de Protecţie şi Pază; 
9. directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale; 
10. secretarul general al Senatului şi secretarul general al Camerei 

Deputaţilor; 
11. preşedintele Institutului Naţional de statistică; 
12. directorul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat; 
13. alte autorităţi împuternicite de Preşedintele României sau de Primul-

ministru. 
b) pentru informaţiile strict-secrete – împuterniciţii prevăzuţi la lit. a, precum 

şi funcţionarii cu rang de secretar de stat, potrivit competenţelor materiale ale 
acestora; 

c) pentru informaţiile secrete – împuterniciţii prevăzuţi la lit. a şi b, precum 
şi funcţionarii cu rang de subsecretar de stat, secretar general ori director general, 
potrivit competenţelor materiale ale acestora. 

Documentele cuprinzând informaţii secrete de stat vor purta, pe fiecare 
pagină nivelul de secretizare, precum şi menţiunea personal, când sunt destinate 
unor persoane determinate. 

Informaţiile secrete de stat se transmit, se transportă şi se stochează în 
condiţiile stabilite de lege. 

 
Informaţii secrete de serviciu 
Informaţii secrete de serviciu – sunt informaţiile a căror divulgare este de 

natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat. 
Informaţiile secrete de serviciu se stabilesc de conducătorul persoanei 

juridice, pe baza normelor prevăzute prin hotărâre a Guvernului. Acestea vor purta 
pe fiecare pagină şi menţiunea „personal” când sunt destinate strict unor persoane 
anume determinate. 

Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, ai agenţilor economici cu 
capital integral sau parţial de stat şi ai altor persoane juridice de drept public ori 
privat sunt obligaţi să stabilească informaţiile care să constituie secrete de serviciu 
şi regulile de protecţie a acestora, să coordoneze activitatea şi să controleze 
măsurile privitoare la păstrarea secretului de serviciu, potrivit competenţelor în 
conformitate cu normele stabilite prin hotărâre a Guvernului. 

 
Atribuţiile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative privind 

protecţia informaţiilor clasificate 
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative îşi stabileşte pentru 

domeniul său de activitate şi responsabilitate, structura şi măsurile proprii  
privind coordonarea şi controlul activităţilor referitoare la protecţia informaţiilor 
clasificate. 
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Elaborează registrul de evidenţă a autorizaţiilor acordate personalului ce 
lucrează în domeniul informaţiilor clasificate sub semnătură. Fiecare autorizaţie se 
reverifică ori de câte ori este necesar să se garanteze că este conformă 
standardelor aplicabile funcţiei pe care respectivele persoane o ocupă. 

Reverificarea autorizaţiei este obligatorie şi constituie o prioritate ori de 
câte ori apar indicii că menţinerea acesteia nu mai este compatibilă cu interesele 
de securitate. 

Întocmeşte ghidul pe baza căruia se va realiza o clasificare corectă şi 
uniformă a informaţiilor secrete de stat, în strictă conformitate cu legea. 

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative poartă întreaga răspundere 
privind elaborarea şi aplicarea măsurilor procedurale de protecţie fizică protecţie a 
personalului care are acces la informaţii secrete de stat. 

 
Obligaţii, răspunderi şi sancţiuni 
Persoanele care vor avea acces la informaţii clasificate secrete de stat vor 

fi verificate, în prealabil, cu privire la onestitatea şi profesionalismul lor, referitoare 
la utilizarea acestor informaţii. 

Pentru candidaţii la funcţii publice ce implică lucrul cu asemenea informaţii, 
precum şi competenţa de a autoriza accesul la astfel de informaţii, verificarea este 
anterioară numirii în acele funcţii şi se solicită obligatoriu de autoritatea de 
învestire. 

Procedurile de verificare sunt cele obligatorii pentru persoanele care 
lucrează în cadrul O.R.N.I.S.S., care gestionează informaţii N.A.T.O., potrivit 
echivalenţelor nivelurilor de secretizare prevăzute de Legea nr. 182/2002. 

Solicitarea certificatului de securitate pentru persoanele cu atribuţii 
nemijlocite în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate este obligatorie. 
Certificatul de securitate constituie documentul care atestă verificarea şi 
acreditarea persoanei de a deţine, de a avea acces şi de a lucra cu informaţii 
clasificate. 

Persoanele fizice cărora le-au fost încredinţate informaţii clasificate sunt 
obligate să asigure protecţia acestora, potrivit legii şi să respecte prevederile 
programelor de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate. Aceste obligaţii se 
menţin şi după încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau profesionale, pe 
întreaga perioadă a menţinerii clasificării informaţiei. 

Persoana care urmează să desfăşoare o activitate sau să fie încadrată într-
un loc de muncă ce presupune accesul la informaţii clasificate va prezenta 
conducătorului unităţii un angajament scris de păstrare a secretului. 

Persoanele autorizate care copiază extrag sau reproduc în rezumat sau 
conţinutul unor documente secrete vor aplica pe noul document rezultat menţiunile 
aflate pe documentul original. 

Personalul anume desemnat pentru realizarea protecţiei informaţiilor 
clasificate se include într-un sistem permanent de pregătire şi perfecţionare la 
intervale regulate, potrivit standardelor naţionale de protecţie. 

Accesul. Accesul la informaţiile clasificate este permis numai în baza unei 
autorizaţii scrise, eliberate de conducătorul persoanei juridice care deţine astfel de 
informaţii, după notificarea prealabilă la oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor 
Secrete de Stat. 

Autorizaţia se eliberează pe clase şi niveluri de secretizare în urma 
verificărilor efectuate cu acordul scris al persoanei în cauză asupra acesteia. 
Persoanele juridice cu excepţia celor din domeniul apărării, ordinii publice şi 
siguranţei naţionale notifică O.R.N.I.S.S., eliberarea autorizaţiei de acces. 
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Accesul la informaţiile clasificate N.A.T.O. se face în baza eliberării de 
către O.R.N.I.S.S., a autorizaţiilor şi certificatelor de securitate, după efectuarea 
verificărilor de securitate de către instituţiile abilitate. 

Durata de valabilitate a autorizaţiei este de până la patru ani, în această 
perioadă verificările pot fi reluate oricând. Neacordarea autorizaţiei sau retragerea 
motivată a acesteia determină de drept interdicţia de acces la informaţii secrete de 
stat. 

Accesul în clădirile şi infrastructurile informatice în care se desfăşoară 
activităţi cu informaţii clasificate ori sunt păstrate sau stocate informaţii cu acest 
caracter este permis numai în cazuri autorizate. 

Accesul cetăţenilor străini, al cetăţenilor români care au şi cetăţenia altui 
stat, precum şi al persoanelor apatride la informaţiile clasificate şi în locurile în care 
se desfăşoară activităţi şi se expun obiecte sau se execută lucrări din această 
categorie este permis numai în situaţiile şi în condiţiile stabilite prin tratatele 
internaţionale la care România este parte sau prin hotărâre a Guvernului. 

Interdicţii. Se interzice clasificarea ca secrete de stat a informaţiilor, 
datelor sau documentelor în scopul ascunderii încălcărilor legii, erorilor 
administrative, limitării accesului la informaţiile de interes public, restrângerii ilegale 
a exerciţiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezării altor interese legitime. 
Nu pot fi clasificate ca secrete de stat informaţiile, datele sau documentele 
referitoare la o cercetare ştiinţifică fundamentală care nu are o legătură justificată 
cu securitatea naţională. 

Este interzisă clasificarea ca secrete de serviciu a informaţiilor care, prin 
natura sau conţinutul lor, sunt destinate să asigure informarea cetăţenilor asupra 
unor probleme de interes public sau personal, pentru favorizarea ori acoperirea 
eludării legii sau obstrucţionarea justiţiei. 

Este interzisă transmiterea informaţiilor secrete de stat prin cablu sau eter 
fără a se folosi mijloace specifice cifrului de stat sau alte mijloace criptografice 
stabilite de autorităţile publice competente. 

Răspunderi. Răspunderea privind protecţia informaţiilor clasificate revine 
conducătorului autorităţii sau instituţiei publice ori altei persoane juridice 
deţinătoare de informaţii după caz. 

Conducătorii agenţilor economici sau ai altor persoane juridice de drept 
privat, precum şi persoanele fizice cărora le-au fost încredinţate informaţii secrete 
de stat, în cadrul raporturilor de colaborare, au obligaţia să respecte prevederile 
legale privind protecţia acestora. 

Încălcarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate atrage 
răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz. 

Persoanele încadrate în serviciile de informaţii şi siguranţă sau ale armatei, 
aflate în serviciul relaţiilor externe, precum şi cele special însărcinate cu protecţia 
informaţiilor secrete de stat, vinovate de deconspirări voluntare ori de acte de 
neglijenţă care au favorizat divulgarea ori scurgerea informaţiilor secrete, îşi pierd 
irevocabil calitatea. 

De reţinut: Autoritatea Naţională de Securitate nu mai există, prin O.U.G. 
nr. 154/2002, aprobată prin Legea nr. 101/2002, toate atribuţiile acesteia au fost 
preluate de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, prescurtat 
O.R.N.I.S.S. Prin aceste acte normative s-a dispus desfiinţarea Autorităţii Naţionale 
de Securitate. 
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RAILPOL – POLUL SIGURANŢEI 
FEROVIARE EUROPENE 

  
Comisar-şef de poliţie drd. Sorin GÎFEI  

Director Direcţia Poliţiei Transporturi 
 
 
Un domeniu extrem de important, vital al activităţii economico – sociale din 

statele membre ale Uniunii Europene (în continuare UE), îl reprezintă transportul 
de călători şi de mărfuri pe căile ferate.  

Europa are aproximativ 250.000 km de cale ferată. Marile capitale 
europene depind de transportul navetiştilor, realizat cu trenurile şi metrourile. În 
Europa circulă zilnic, cu trenul, peste 135 de milioane de călători, din care 
aproximativ 9 milioane la Moscova şi 3 milioane la Londra.  

Capacitatea enormă şi accesibilitatea publicului la sistemele de transport, 
inclusiv cel feroviar, fac imposibilă protecţia acestora, astfel încât este, practic, 
imposibil, ca transporturile de persoane şi de mărfuri să fie sigure 100%. 

În condiţiile în care, în spaţiul european graniţele dintre state au fost 
eliminate, creşterea criminalităţii transfrontaliere a luat amploare, iar reducerea 
acesteia constituie o adevărată provocare pentru toate instituţiile de aplicare a legii. 
Beneficiind de avantajele dreptului la liberă circulaţie, infractorii au identificat lacune 
legislative, utilizează transportul intermodal şi pot stabili breşele existente în 
sistemele de transport, inclusiv în cel feroviar. 

Impactul acestor fenomene asupra stării de siguranţă naţională a fiecărui 
stat european a fost amplificat de o serie de vulnerabilităţi interne, care afectează 
funcţionalitatea unor mecanisme vitale, cu atribuţii în asigurarea unei  
dinamici normale a proceselor complexe de transformare, diferite de la o perioadă 
la alta. 

Organizarea structurilor poliţieneşti care au competenţe de-a lungul 
coridoarelor europene de transport trebuie să aibă în vedere realizarea şi 
menţinerea siguranţei şi securităţii transporturilor, acordând, în acelaşi timp, o 
atenţie sporită şi cooperării internaţionale. 

Regimul de control şi supraveghere a transporturilor variază de la stat la 
stat, iar tratamentul inegal dăunează credibilităţii şi autorităţii serviciilor de  
control. 

Securitatea sistemului feroviar reprezintă o problemă din ce în ce mai 
mare, din ce în ce mai dificil de realizat, care îşi poate găsi rezolvarea prin 
schimbul eficient de informaţii şi prin realizarea cooperării între instituţiile de 
aplicare a legii. 

Comunitatea internaţională este confruntată cu ameninţări tot mai grave la 
adresa securităţii şi ordinii mondiale, cu noi forme de manifestare a criminalităţii, 
fiind puternic angajată din punct de vedere logistic, operaţional şi financiar în 
combaterea criminalităţii. 

Grupările infracţionale s-au specializat, iar contracararea şi anihilarea 
eficientă a lor este determinată de profesionalismul celor care aplică legea, dar şi 
de colaborarea şi dotările acestora. 
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Statele membre ale UE au evoluat într-un context complex şi dinamic, cu 
tendinţe şi ameninţări la adresa siguranţei, securităţii transporturilor şi a populaţiei, 
făcându-se tot mai simţit procesul ireversibil al globalizării. 

Având în vedere evoluţiile care au avut loc la nivel european, toate 
instituţiile de aplicare a legii trebuie să se implice, în mod activ, pentru  
obţinerea unor rezultate pozitive în lupta pentru prevenirea şi combaterea 
criminalităţii în Europa. În noul context se impune cu necesitate extinderea 
cooperării europene.  

Orice facilitate de transport reprezintă o ţintă vulnerabilă şi atractivă datorită 
mărimii, apropierii de apă şi pământ, legăturilor existente cu zonele metropolitane 
(cu aglomerări mari de oameni), volumului mare de mărfuri transportate sau 
depozitate, cât şi datorită numărului mare de cetăţeni care au acces la căile şi 
mijloacele de transport. 

Din păcate, cetăţenii nu dau importanţă riscurilor existente în transporturi şi 
nu doresc să finanţeze costurile enorme pentru îmbunătăţirea securităţii în acest 
domeniu. 

Începând cu septembrie 2001, când au avut loc atacurile teroriste din SUA, 
realizarea securităţii pentru sistemul transporturilor (feroviar, aerian, rutier,  
naval-maritim) a devenit o prioritate pentru toate statele123. Transporturile sunt 
extrem de importante, chiar vitale pentru economia oricărui stat, iar securitatea, 
siguranţa şi funcţionalitatea trebuie să coexiste. 

Fiecare instituţie de aplicare a legii trebuie să realizeze planuri proprii de 
management al riscurilor, alocând resursele umane şi materiale, cu prioritate, în 
cele mai vulnerabile locuri. Realizarea unor reţele de transport sigure şi eficiente 
depinde de modul în care se realizează cooperarea între toate instituţiile de 
aplicare a legii.  

Infrastructura transporturilor, mijloacele de transport sunt în mod evident 
vulnerabile şi, indiferent de cuantumul investiţiilor efectuate în orice stat, acestea 
nu sunt suficiente. Din acest motiv, instituţiile de aplicare a legii trebuie să identifice 
modalităţi, metode noi pentru îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii pe căile şi 
mijloacele de transport. 

În anul 2003, Congresului SUA i-a fost prezentată o situaţie referitoare la 
costurile necesare pentru securizarea reţelei de transporturi, cheltuielile fiind 
estimate de Peter Guerrero, directorul Problemelor Infrastructurii Fizice din 
Ministerul de Finanţe al SUA, la câteva sute de miliarde de dolari124.  

Cele mai mari atacuri teroriste în sistemul feroviar au avut loc în Europa, la 
Paris (iulie 1995)125, Moscova (februarie 2001)126, Stavropol (Rusia, decembrie 
                                                 
123 A se vedea ,,Atacurile de la 11 septembrie 2001”, articol disponibil în limba engleză pe site-ul 
http://en.wikipedia.org/wiki/September_11,2001_attacks. Aceste atacuri teroriste, denumite adesea 
şi 9/11 au reprezentat o serie de atacuri sinucigaşe, coordonate de către al-Qaeda împotriva S.U.A.. 
Exceptând piraţii aerului, 2.974 de persoane au decedat imediat, iar alte 24 persoane sunt dispărute 
şi considerate decedate. Majoritatea victimelor au fost civili, cetăţeni din peste 90 de state, inclusiv 
România. Ca urmare a acestor atacuri teroriste, S.U.A . a pus în aplicare ,,Patriot Act” şi multe state 
din lume au început să îşi îmbunătăţească legislaţia anti-terorism şi să extindă competenţele 
instituţiilor de aplicare a legii cu atribuţiuni în acest domeniu. 
124 A se vedea ,,Securitatea Transporturilor: Protecţia Infrastructurii Critic”, articol disponibil în 
limba engleză pe site-ul http://www.gao.gov/htext-d03843.html. 
125 Ca urmare a exploziei unei bombe, la data de 25 iulie 1995, în metroul din Paris au decedat 7 
persoane, peste 30 fiind rănite.  
126 La 5 februarie 2001, explozia unei bombe în zona cea mai aglomerată a metroului din Moscova a 
determinat rănirea unui număr de 15 persoane, inclusiv 2 copii.   
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2003)127, Moscova (februarie 2004)128, Madrid (martie 2004)129, Moscova (august 
2004)130, Londra (iulie 2005)131.  

Specialiştii în domeniul terorismului nu îşi pun problema dacă un alt atac 
terorist se va produce, ci împotriva cărei ţinte şi când. 

În sistemul feroviar european, măsurile imediate luate după atacurile 
teroriste, în statele considerate posibile ţinte ale teroriştilor, au fost: mărirea 
numărului patrulelor de poliţie, creşterea vizibilităţii acestora, instalarea şi utilizarea 
camerelor de supraveghere video, utilizarea patrulelor feroviare mixte132, folosirea 
detectoarelor, a câinilor de miros, îmbunătăţirea cooperării cu Comunitatea 
Transporturilor Feroviare133. 

Prin poziţia geografică şi prin reţeaua de infrastructuri, România 
îndeplineşte, indiscutabil, rolul de placă turnantă a transporturilor continentale şi 
intercontinentale pe principalele traiecte geografice Vest-Est şi Nord-Sud ale 
Europei. 

Integrarea infrastructurii româneşti în reţelele europene de transport are în 
vedere promovarea interconectării şi interoperativităţii reţelelor existente prin 
concentrarea atenţiei asupra unor „artere de infrastructuri specifice”, localizate  
pe traseul celor 10 coridoare paneuropene de transport care străbat zonele 
geografice ale mai multor ţări şi leagă principalele centre economice şi sociale ale 
acestora. 

Evenimentele de amploare care se organizează în Europa (summituri 
NATO, competiţii sportive, manifestări culturale, artistice, religioase etc) se 
desfăşoară cu participarea unui mare număr de persoane, care se deplasează la 
locul de organizare şi prin utilizarea trenurilor de persoane. 

În acest context, a devenit absolut necesară crearea unui organism 
european de cooperare a structurilor de poliţie a transporturilor feroviare sau cu 
atribuţii în transporturile feroviare.  

Reprezentanţii serviciilor individuale de poliţie ale căilor ferate din ţările 
europene au susţinut crearea unei organizaţii europene de poliţie a căilor ferate 
(RAILPOL), ca o reţea europeană a poliţiei transporturi feroviare.  
                                                 
127 La 5 decembrie 2003, la Stavropol, o regiune din partea de Nord a Ceceniei, într-un tren cu navetişti 
s-a produs o explozie care a determinat decesul a cel puţin 36 persoane şi rănirea a peste 150. 
128 La 6 februarie 2004, datorită producerii unei explozii în metroul din Moscova au decedat 30 
persoane şi 70 au fost rănite. 
129 La 11 martie 2004, între orele 7.30 şi 7.45 au avut loc atacurile teroriste de la Madrid, fiind 
produse 10 explozii în 4 trenuri cu navetişti, care au dus la moartea unui număr de 191 persoane şi 
rănirea unui număr de 1.035 de persoane. Ţinta acestor atacuri teroriste a fost destabilizarea 
sistemului de transport feroviar, a economiei şi încercarea de a influenţa alegerile naţionale. 
130 La 31 august 2001, la ieşirea din metroul din Moscova, o femeie sinucigaşă a detonat o bombă 
care a produs decesul a 10 persoane şi rănirea unui număr de 51 persoane.  
131 La 7 iulie 2005, la Londra, s-au produs cele mai mari lovituri care au afectat capitala Marii 
Britanii după cel de-al II -lea Război Mondial. La o oră de vârf, patru sinucigaşi au ucis 52 persoane, 
realizând 4 explozii din care 3 în metrou. 
132 Patrula feroviară mixtă este un concept nou, utilizat în state precum Olanda, Italia, Belgia, 
Germania, Italia etc. şi constă în executarea unor misiuni de către poliţiştii dintr-un stat pe teritoriul 
unui alt stat, cu scopul de a finaliza o operaţiune care a început în statul propriu.  
133 În ţări precum Marea Britanie, Olanda, Italia, Germania, toate instituţiile care au responsabilităţi 
în prevenirea şi combaterea criminalităţii din sistemul transporturilor feroviare (Comunitatea 
Transporturilor Feroviare) îşi îndeplinesc atribuţiile potrivit competenţelor. Acestea cooperează şi 
realizează schimbul de date şi informaţii. Criminalitatea nu este doar  problema poliţiei, iar prin 
realizarea cooperării intra şi inter-instituţionale se va îmbunătăţi siguranţa transporturilor feroviare şi 
implicit va creşte nivelul de încredere al populaţiei în sistemul transporturilor feroviare. 
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La iniţiativa Poliţiilor din Olanda (K.L.P.D.) şi Germania (B.G.S.), în august 
2004 a fost lansat proiectul cu finanţare europeană „RAILPOL”134. Acest program, 
aflat sub îndrumarea Consiliului European, a fost aprobat iniţial pentru o perioadă 
de 2 ani, urmând ca la finalul proiectului (iulie 2006) organizaţia nou înfiinţată să-şi 
continue activitatea sub coordonarea Direcţiei Generale de Justiţie şi Afaceri 
Interne din cadrul Comisiei Europene. 

RAILPOL a prezentat Consiliului European iniţiativa structurii specializate 
din Olanda. A fost întocmit documentul intitulat „Plan privind activitatea 
poliţienească de prevenire a ameninţărilor din sectorul transporturi-căi ferate al 
statelor membre UE prin intermediul organizaţiei (reţelei) cunoscute sub denumirea 
de „RAILPOL”. S–a propus şi aprobat finanţarea, de către UE, a acestei organizaţii 
în scopul îmbunătăţirii siguranţei şi securităţii pe căile şi mijloacele de transport 
feroviar. 

RAILPOL reprezintă organizaţia poliţiilor transporturi feroviare din ţările 
membre ale UE şi are ca scop realizarea unui climat de siguranţă şi securitate în 
domeniul transporturilor feroviare, vizând crearea unui sistem integrat pe căile 
ferate europene135.  

Acest organism profesional european este rezultatul politicii de cooperare a 
Comisiei Europene în domeniul „justiţie şi afaceri interne” (cel de-al treilea pilon), 
funcţionând în cadrul unui comitet propriu, având, încă de la înfiinţare, următoarele 
obiective: 

1. Întărirea cooperării între structurile de poliţie transporturi feroviare sau 
cu atribuţiuni în transportul feroviar în scopul prevenirii ameninţărilor 
transfrontaliere şi sporirii siguranţei şi securităţii reţelei europene de transport 
feroviar; 

2. Crearea unei reţele a organizaţiilor de poliţie feroviară care să se 
centreze atât pe probleme strategice, cât şi pe cele operaţionale şi care să fie 
funcţională în context european; 

3. Întărirea şi dezvoltarea expertizei tehnice şi operaţionale în cadrul ţărilor 
participante prin îmbunătăţirea schimbului de informaţii şi a celor mai bune practici; 
acest lucru va atrage după sine stabilirea unei reţele de contact formată din experţi. 

4. Implementarea principiilor cooperării operaţionale prin încurajarea, 
coordonarea şi, dacă este necesar, organizarea unor activităţi comune, cum ar fi: 

– operaţiuni comune îndreptate împotriva hoţilor de buzunare şi prevenirii 
desenelor graffiti; 

– echipe comune de escortă în cazul evenimentelor sportive sau al altor 
evenimente importante (de exemplu, escortarea fanilor echipelor de fotbal pe 
stadion şi înapoi); 

– măsuri specifice pentru detectarea cazurilor de transport ilegal (în 
containere, ascunderea în trenuri de pasageri); 

– inspecţii ale transporturilor de marfă transfrontaliere pentru descoperirea 
imigranţilor ilegali care se ascund în vagoanele de marfă, desfăşurarea unor 
operaţiuni la scară largă centrate pe descoperirea cazurilor de trafic de fiinţe 
umane şi a rutelor de trafic folosite de traficanţi, în astfel de cazuri. 

Anterior constituirii RAILPOL nu exista o reţea între structurile de poliţie 
transporturi feroviare din statele membre ale UE, nu funcţiona un sistem pentru 
                                                 
134 A se vedea site-ul eletronic  http://www.railpol.org.  În traducere, cuvântul RAILPOL înseamnă 
Poliţia Feroviară. Conform dicţionarului englez – român, ,,railway” înseamnă cale ferată, iar ,,pol” 
este prescurtarea de la police (poliţie).     
135 A se vedea pagina pe internet a Poliţiei Transporturi din România, pe site-ul electronic 
http://www.politiaromana.ro-DPT-cooperare_internationala.htm. 
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schimbul informaţiilor şi a celor mai bune practici la nivel european, nu exista o 
viziune clară cu privire la cooperarea şi armonizarea referitoare la regulile şi 
regulamentele în vigoare în domeniul feroviar, nu se realiza nicio legătură între 
instituţiile de aplicare a legii şi Comisia Europeană. Exista, însă, o diversitate de 
reguli şi regulamente în domeniul feroviar, iar armonizarea legislativă era în curs de 
realizare.  

RAILPOL s-a extins de la an la an, membri fiind în prezent, în afara 
structurilor fondatoare ale acestui organism profesional, poliţiile transporturi 
feroviare sau cu atribuţiuni în domeniul feroviar din Marea Britanie, Italia, Belgia, 
România, Spania, Austria, Slovacia, Cehia, Polonia, Lituania, Elveţia, Ungaria şi 
Bulgaria. În perioada următoare şi-au manifestat intenţia de a adera la această 
organizaţie şi structurile specializate din Letonia, Franţa, Polonia şi Slovenia136. 

În prezent, RAILPOL realizează legătura între organismele de aplicare a 
legii de la nivel naţional, pilonii I şi III ai UE (DG TREN şi Justiţie şi Afaceri Interne),  
organisme de cooperare poliţienească pe plan european (Interpol, Europol, Tispol, 
Aquapol, Organizaţia Europeană a Porturilor Maritime şi Aeroporturilor, Colpofer). 

RAILPOL realizează uniformizarea activităţilor Poliţiilor Transporturi 
Feroviare sau cu atribuţii în transporturile feroviare la nivel european desfăşurând, 
cu prioritate, unele activităţi specifice pe principalele artere de cale ferată, în 
cooperare cu UE.   

Priorităţile acestui organism sunt: cooperarea, schimbul de informaţii şi 
armonizarea legislativă. 

În prezent, activităţile principale ale RAILPOL constau în: crearea unei 
reţele funcţionale, operaţionale a Poliţiilor Transporturi Feroviare sau cu atribuţiuni 
în transportul feroviar din statele membre ale UE; organizarea unor inspecţii şi a 
altor operaţiuni comune internaţionale; anticiparea planurilor Comisiei Europene 
pentru armonizarea legislaţiilor, inspecţiilor şi sancţiunilor; realizarea schimbului de 
informaţii referitoare la cele mai bune practici europene; inventarierea şi susţinerea 
posibilelor noi iniţiative; stabilirea şi implementarea celor mai bune practici 
europene; luarea măsurilor necesare pentru dezvoltarea transporturilor feroviare 
(persoane şi mărfuri); stabilirea unor măsuri concrete pentru prevenirea şi 
reducerea criminalităţii specifice transporturilor feroviare. 

Acest organism realizează anual trei conferinţe, care se desfăşoară în 
statele membre. 

Activităţile RAILPOL au fost structurate de la înfiinţare şi până la finele 
anului 2007, în funcţie de situaţia concretă existentă, la nivel de grupuri de lucru 
sau grupuri task–force, constituite pe domenii, cum ar fi: ordine publică şi siguranţa 
cetăţenilor (spre exemplu, măsuri care se iau cu ocazia deplasării suporterilor 
echipelor de fotbal sau la alte evenimente care impun deplasarea unor grupuri mari 
de oameni), furturi de la călători, investigarea accidentelor feroviare, crimă 
organizată, furturi din buzunare, furturi de bagaje, operaţiuni la scară largă ţintind 
identificarea şi demascarea traficului de fiinţe umane şi a rutelor utilizate de 
grupările de crimă organizată, inspecţiile transfrontaliere pentru identificarea 
imigranţilor ilegali ascunşi în vagoanele de marfă sau camuflaţi printre mărfuri şi 
terorism.  

Pentru armonizarea activităţilor pe diferite segmente, specialiştii în anumite 
domenii au participat la activităţi specifice în cadrul unor grupuri de lucru sau  
task-force–uri, după cum urmează:  
                                                 
136 Situaţie prezentată de conducerea RAILPOL în ziua de 15 mai 2008, la cea de-a XVI-a 
conferinţă a RAILPOL, care a avut loc la Utrecht, în Olanda. 
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•  Terorism (coordonat de Poliţia Transporturi Feroviare din Marea Britanie); 
•  Ordine Publică – evenimente majore (coordonat de Belgia); 
•  Grafitti (coordonat de Marea Britanie); 
•  Furturi de la infrastructura feroviară (coordonat de Poliţia Transporturi 

Feroviare din Italia);  
•  Criminalitatea în transporturile feroviare de mărfuri (coordonat de Poliţia 

Transporturi Feroviare din România); 
•  Accidente Feroviare (coordonat de Germania); 
•  Furturi din buzunare (coordonat de Olanda); 
•  Operaţiuni comune (coordonat de Germania); 
•  Criminalitate feroviară (coordonat de Olanda). 
RAILPOL încurajează cooperarea regională între structurile cu atribuţiuni în 

transportul feroviar.  
La nivel european îşi desfăşoară activitatea mai multe grupuri de lucru, 

care au caracter regional. Unul dintre acestea, denumit ,,DACIA”, este compus din 
structurile specializate din România (Poliţia Transporturi Feroviare, Societatea 
Naţională de Transport Feroviar Călători S.A.), Ungaria (Poliţia Naţională şi 
Compania de Transport Feroviar M.A.V.) şi Austria (Poliţia Federală şi Compania 
de Transport Feroviar O.B.B.). Acest grup de lucru este coordonat de către Poliţia 
Transporturi Feroviare din România şi are ca scop prevenirea şi combaterea 
criminalităţii specifice comise în trenurile care au ca parcurs teritoriile a cel puţin 
două dintre statele menţionate. Din anul 2006, când şi-a început activitatea acest 
organism, au fost obţinute o serie de rezultate pozitive. Astfel, ca urmare a 
măsurilor luate, numărul infracţiunilor care au avut ca victime cetăţeni români ce au 
călătorit pe teritoriul maghiar a scăzut în 2006 cu 50% faţă de 2005. În viitor, acest 
grup de lucru se va extinde, până în prezent manifestându-şi dorinţa în acest sens 
structurile din Bulgaria. De asemenea, au fost realizate contacte şi cu structurile din 
Cehia, Ucraina şi Moldova.  

Spre deosebire de infracţiunile de drept comun, în transportul feroviar locul 
comiterii faptei se mişcă, astfel apărând în activitatea practică unele cazuri 
deosebite, foarte greu de instrumentat. De pildă, un cetăţean român circulă cu 
trenul pe traseul Viena – Budapesta – Bucureşti. După ce trenul a trecut de 
Budapesta, victima este adormită prin utilizarea unui spray, care a fost pulverizat 
prin instalaţia de ventilaţie a vagonului. Acesteia i se sustrag mai multe bunuri şi 
persoana vătămată se trezeşte la graniţa dintre Ungaria şi România. Fapta este 
comisă pe teritoriul maghiar, iar victima depune plângere autorităţilor din România. 
Vagonul în care s-a comis fapta este închiriat de către O.B.B. (Compania Feroviară 
din Austria) de la o companie feroviară din Belgia. Personalul de drum, care a 
deservit vagonul în care s-a comis fapta este din Croaţia. În aceste condiţii, 
instrumentarea cazului ridică probleme deosebite şi se impune cu necesitate 
realizarea cooperării internaţionale, schimbului de date şi informaţii, realizarea unor 
patrule feroviare mixte (româno – maghiare).  

RAILPOL are finanţare din surse proprii. În faza de dezvoltare, AGIS 
(Program UE) a finanţat proiectul timp de doi ani (1 iunie 2004 – 1 iunie 2006). 
După această perioadă, finanţarea a fost asigurată la nivel naţional. Au fost 
formulate propuneri pentru continuarea finanţării acestui organism prin programe 
UE. 

Datorită importanţei deosebite pe care o prezintă transporturile feroviare, la 
solicitarea conducerii RAILPOL, Comisia Economică Europeană a aprobat 
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finanţarea programului „Prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii 2007–2010”. 
Această finanţare, intitulată doar pentru transportul feroviar „TRANSEC RAIL  
2007-2010” permite desfăşurarea în concret, prin utilizarea unor fonduri europene, 
a unor activităţi specifice menite să îmbunătăţească siguranţa şi securitatea pe 
căile şi mijloacele de transport feroviar din statele membre ale UE. Au fost stabilite, 
în cadrul conferinţelor care au avut loc, o serie de priorităţi de acţiune pentru 
perioada următoare şi s-a stabilit că patru domenii reprezintă interes general, 
acestea fiind şi grupurile de lucru care au fost constituite: criminalitatea, ordinea 
publică, terorismul şi accidentele feroviare137.  

Deosebit de importantă şi cu un impact semnificativ este organizarea, pe 
plan european, a unor acţiuni de o zi, în care să fie implicate toate organismele 
membre ale RAILPOL, dar şi alte componente ale Comunităţii Transporturilor 
Feroviare138. 

S-a stabilit, de exemplu, că o problemă comună a tuturor membrilor acestei 
organizaţii o reprezintă sustragerile de funii de cupru de la instalaţiile de 
semnalizare feroviară139. Din acest motiv, ca urmare a analizei realizate în 
conducerea RAILPOL, s-a constatat că aceste sustrageri se produc în toate statele 
membre. Astfel, s-a propus realizarea, la nivel european, a unor acţiuni de o zi. 
Pentru a avea eficienţă, aceste activităţi au fost foarte bine pregătite, fiind vizate 
dezvoltarea capacităţii de culegere a informaţiilor din acest domeniu, analizarea 
cadrului legislativ existent şi abordarea acestei probleme de către toate instituţiile 
de aplicare a legii cu atribuţiuni specifice, prevenirea şi reducerea oportunităţilor 
care puteau apărea pentru comiterea unor astfel de sustrageri, desfăşurarea unor 
activităţi preventive.  

Sustragerile de cupru de la instalaţiile de cale ferată determină nu doar 
pagube extrem de mari, dar şi întârzieri pentru milioane de pasageri. 

Prima activitate de acest gen la nivel european a avut loc pe 10 iulie 
2007140. În acest an, la data de 22 aprilie, structurile din 11 state (Austria, Belgia, 
Germania, Ungaria, Italia, România, Slovacia, Spania, Elveţia, Olanda şi Marea 
Britanie) au participat la o acţiune similară. Rezultate spectaculoase au fost 
obţinute în toate statele, astfel de activităţi urmând a fi organizate şi în viitor. 

Cu prilejul acţiunii derulate pe 22 aprilie 2008, efectivele Poliţiei 
Transporturi Feroviare din România au verificat 325 de centre de colectare a 
materialelor reciclabile, au ridicat în vederea confiscării 1.035 kg de cupru provenit 
                                                 
137 Decizie luată de Consiliul de Conducere al RAILPOL, cu prilejul conferinţelor XV şi XVI, care 
au avut loc în luna decembrie 2007, la Bruxelles, în Belgia şi mai 2008 la Utrecht, în Olanda, după 
analizarea criminalităţii din domeniul feroviar înregistrată la nivel european. 
138 În România, din Comunitatea Transporturilor Feroviare fac parte structurile specializate ale 
Poliţiei Române, cele 3 companii naţionale de transport feroviar din cadrul Ministerului 
Transporturilor (Infrastructură, Călători şi Marfă), Operatorii Privaţi de Transport Feroviar, 
Jandarmeria Română, Patronatul Societăţilor de Securitate, Autorităţile Teritoriale de Ordine 
Publică, Ministerul Economiei şi Comerţului – Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor, 
Ministerul Finanţelor Publice – Garda Financiară, Garda de Mediu, Administraţia Publică Locală 
(prefecturi, primării), Poliţia Comunitară, Societatea Civilă, Mass-Media. 
139 Prin sustragerile acestor componente se pune în pericol siguranţa feroviară, putând fi produse 
catastrofe feroviare. Cuprul rezultat ca urmare a sustragerilor de la calea ferată este valorificat la 
centrele de colectare a materialelor reciclabile. Datorită rezervelor reduse existente pe plan mondial 
la acest produs, în prezent este o cerere foarte mare, preţul ridicat de achiziţie oferit de centrele de 
colectare a materialelor reciclabile constituind o atracţie pentru infractori. 
140 A se vedea articolul ,,Poliţiştii uniţi împotriva furturilor de la calea ferată”, identificat electronic 
în limba engleză pe site-ul http://www.gazettelive.co.uk/news/teeside-news/tm_headline=cops-
united-over-rail-thefts. 
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din comiterea unor infracţiuni sau contravenţii, fiind cercetate în acest sens 27 
persoane. 

Structurile din cele 11 state participante la acţiunea menţionată au verificat 
2.470 de centre de colectare a materialelor reciclabile, au confiscat 39.631 kg de 
cupru sustras de la calea ferată şi au arestat 110 persoane141. 

În anul 2007, în Marea Britanie au fost înregistrate 1928 de sustrageri de 
funii cupru şi arestate 396 de persoane, autori ai acestor infracţiuni142.  

La nivel european sau mondial se organizează diferite evenimente la care 
participă foarte multe persoane care utilizează ca mijloc de transport trenul. Din 
acest motiv se impune realizarea cooperării între structurile specializate.  

Extrem de importante sunt evenimentele sportive. Astfel, în anul 2006, 
pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a Campionatul Mondial de 
Fotbal, s-a solicitat de către structura specializată din Germania realizarea 
schimbului de date şi informaţii. La fel s-a procedat şi la reuniunea G8, care a avut 
loc în anul 2007 în Germania, dar şi la Summitul NATO, care a avut loc în luna 
aprilie a anului 2008 în România. Pentru organizarea şi desfăşurarea în cele mai 
bune condiţii a Campionatului European de Fotbal care s-a desfăşurat în luna iunie, 
structurile specializate din Elveţia şi Austria, ţările organizatoare ale acestui 
eveniment, au solicitat sprijinul tuturor membrilor RAILPOL. 

Ca urmare a analizării criminalităţii în domeniul transportului feroviar de 
mărfuri, s-a constatat că există similitudini în ceea ce priveşte infracţiunile comise, 
precum şi modurile de operare utilizate. Din acest motiv, se va acorda în perioada 
următoare o mai mare atenţie şi acestei categorii de transport feroviar, pentru a 
reduce criminalitatea specifică. 

Prin activităţile desfăşurate până în prezent, RAILPOL şi-a dovedit pe 
deplin utilitatea. Schimbul de date şi informaţii, stabilirea şi implementarea celor 
mai bune practici europene, activităţile comune şi toate celelalte activităţi 
desfăşurate au contribuit cu certitudine la realizarea unor transporturi feroviare mai 
sigure şi la îmbunătăţirea încrederii populaţiei în transportul pe calea ferată. 

 

                                                 
141 A se vedea articolul ,,Operaţiune la nivel european împotriva hoţilor de metale”, identificat 
electronic în limba engleză pe site-ul http://www.police.oracle.com/news/RAILPOL-Operation-
Across-Europe 16191 html. 
142 A se vedea articolul ,,Operaţiune europeană împotriva hoţilor de metale – două arestări în zona 
de Nord - Est”, identificat electronic în limba engleză pe site-ul 
http://www.btp.presscentre.com/Content/Detail.asp?ReleaseID=14028NewsAreaID=2. 
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NOI TEHNICI UTILIZATE PENTRU REDUCEREA CRIMINALITĂŢII ÎN 
TRANSPORTURILE EUROPENE: SISTEMUL DOCUMENTELOR DE 

TRANSPORT NAVAL, RUTIER ŞI FEROVIAR 

 
Comisar şef de poliţie drd. Sorin GÎFEI 
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Ca urmare a mutaţiilor care au avut loc în ultimii ani prin extinderea Uniunii 

Europene (UE) au apărut noi riscuri şi vulnerabilităţi. S-a impus cu necesitate ca 
reprezentanţii instituţiilor de aplicare a legii să identifice soluţii viabile, astfel încât 
libera circulaţie a persoanelor şi transportul mărfurilor la nivel european să fie 
efectuate cu respectarea întocmai a legislaţiei existente. 

Creşterea numărului statelor membre ale UE a creat premisele apariţiei 
unor noi modalităţi de eludare a reglementărilor în vigoare. Prin dispariţia 
controlului la graniţele dintre state şi realizarea transportului internaţional de mărfuri 
şi persoane pe culoarele de transport european, au apărut şi o serie de oportunităţi 
care au fost identificate şi utilizate de reţelele de infractori. 

Sesizând că instituţiile cu atribuţii în prevenirea şi combaterea criminalităţii 
în domeniul transporturilor au luat măsuri specifice pe anumite segmente de 
circulaţie sau în anumite sisteme de transport, infractorii şi-au diversificat modul în 
care realizează transportul persoanelor sau mărfurilor, utilizând transportul 
intermodal (cel puţin două mijloace de transport, respectiv feroviar, rutier, 
naval/maritim, aerian). 

În acest context, reprezentanţii instituţiilor de aplicare a legii din domeniul 
transporturilor au analizat situaţia creată, stabilind o serie de măsuri concrete care 
să permită controlul eficient al mărfurilor şi persoanelor pe plan european. 

În sistemul transporturilor navale, rutiere şi feroviare s-a realizat un sistem 
informatizat, denumit „Sistemul Documentelor de Transport” (T.D.S.) 143, care 
reprezintă o bază de date, creată la nivelul UE prin contribuţia reprezentanţilor 
instituţiilor de aplicare a legii din aceste state, care conţine imagini ale principalelor 
documente de transport folosite pe plan european şi date specifice acestora. 

Realizarea acestui sistem informatic a fost posibilă prin contribuţiile aduse 
de structurile specializate de poliţie din Europa şi, mai ales, de membrii 
AQUAPOL144, TISPOL145 şi RAILPOL146, dar şi de către autorităţile de control 
transport147. 

                                                 
143 „Sistemul Documentelor de Transport” (Transport Document System) a fost deja creat pentru 
transporturile navale şi rutiere, fiind în curs de finalizare pentru transporturile feroviare. 
144 AQUAPOL este Asociaţia Europeană a Poliţiilor Transporturi Navale şi Autorităţilor Navale din 
statele membre U.E. A se vedea site-ul electronic al acestei organizaţii, http://www.aquapol-
police.com. 
145 TISPOL este Asociaţia Europeană a Poliţiilor Rutiere şi Autorităţilor Rutiere din statele membre 
U.E. A se vedea site-ul electronic al acestei organizaţii, http://www.tispol.org. 
146 RAILPOL este Asociaţia Europeană a Poliţiilor Transporturi Feroviare sau cu atribuţiuni în 
transportul feroviar din statele membre U.E. A se vedea site-ul electronic al acestei organizaţii, 
http://www.railpol.org. 
147 A se vedea site-ul electronic http://www.euro-controle-route.eu. 
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Creşterea volumului de mărfuri transportate şi a numărului călătorilor care 
utilizează sistemele de transport european au determinat apariţia unei cereri tot mai 
mari de personal care doreşte să desfăşoare astfel de activităţi la nivel european. 
Această situaţie a permis crearea şi dezvoltarea unei adevărate pieţe negre a 
documentelor de transport false.  

Există, de exemplu, locuri unde, pentru transportul naval, certificatele 
pentru căpitani fluviali pot fi cumpărate cu preţuri de câteva mii de euro. Acest fapt 
poate afecta grav siguranţa navigaţiei din cauza pericolului de accidente pe care îl 
creează astfel de persoane, lipsite pregătirea şi experienţa necesare. S-a constatat 
deja o creştere alarmantă a numărului de incidente de navigaţie în ţări precum 
Belgia şi Olanda, pe fondul folosirii ca personal navigant a unor persoane care nu 
posedă calificarea necesară. Un alt risc pe care îl prezintă utilizarea documentelor 
false de calificare îl constituie posibilitatea folosirii acestora de către reţele 
specializate în traficul de persoane, traficul de droguri şi alte produse interzise. 

Deosebit de periculoasă este utilizarea acestei posibilităţi de intrare în 
interiorul UE de către terorişti care, pe lângă accesul facil în UE, pot beneficia şi de 
multiplele locuri de disimulare existente în interiorul mijloacelor de transport naval, 
rutier şi feroviar, în care îşi pot transporta materialele necesare pentru pregătirea şi 
realizarea atacurilor teroriste. 

Aceste practici ar putea fi contracarate prin controlul eficient al 
documentelor de calificare, ce trebuie realizat de personal specializat, foarte bine 
pregătit, pentru a putea identifica eventualele falsuri.  

În cadrul AQUAPOL, s-a ajuns la concluzia că numărul de documente de 
transport naval folosite în acest moment pe coridorul Rhin – Maine – Dunăre este 
de peste 400. Din acest considerent, s-a impus cu necesitate crearea şi utilizarea 
unui sistem computerizat, care să asigure informarea autorităţilor cu atribuţii de 
control. A fost realizat „Sistemul Documentelor de Transport Naval” („Transport 
Documentation System Water” – T.D.W.), ca parte a T.D.S. 

Proiectul T.D.W. reprezintă, în fapt, un sistem de verificare a realităţii şi 
autenticităţii documentelor de la bordul navelor şi a documentelor care atestă 
calificarea personalului navigant cu ocazia controalelor pe care autorităţile cu 
atribuţiuni specifice din UE le realizează în porturi ori pe căile navigabile. Proiectul 
se derulează în două etape, respectiv crearea unei baze de date la nivel european 
(ce conţine informaţii despre documentele folosite în transportul naval european) şi 
stabilirea procedurilor de verificare on-line care vor fi folosite de poliţiştii din 
transporturile navale, cât şi de alte autorităţi competente cu ocazia controalelor. 

Sistemul T.D.W. are două componente principale: componenta de 
introducere a informaţiilor despre documentele de transport naval şi componenta 
de verificare a autenticităţii unui document cu ocazia unei acţiuni de control.148 

Introducerea informaţiilor în baza de date se realizează cu ajutorul aplicaţiei 
informatice denumite „Jablis”, bazată pe limbajul de programare JAVA, care 
asigură accesul on-line al utilizatorului la serverul aflat în Olanda, unde sunt stocate 
informaţiile.  

Aplicaţia utilizează în principal limba engleză, dar la nivel de utilizator, 
pentru introducerea datelor, se folosesc grile (formulare) care sunt sau vor fi 
traduse în toate limbile statelor membre AQUAPOL. 

Specialiştii din cadrul poliţiei sau autorităţii navale din statele membre 
AQUAPOL au acces la specimene autentice ale documentelor de transport naval 
şi, prin utilizarea acestei aplicaţii, pot dobândi cunoştinţele necesare analizării 
elementelor specifice acestor documente. 
                                                 
148  A se vedea articolul ,,Documente de Transport în Sistemul Naval”, identificat electronic în limba 
engleză pe site-ul http://www.aquapol-police.com/pages/TDW.html. 
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Pentru o clasificare adecvată, documentele au fost împărţite în două 
categorii: documente ale navei şi documente ale personalului navigant, din 
categoria documentelor navei făcând parte certificatele de clasificare, jurnalul de 
bord, licenţa V.H.F.149 etc., respectiv categoria documentelor personalului navigant 
fiind constituită din atestate de calificare, carnet de serviciu, certificat A.D.N.R.150, 
certificat de operator radar etc. 

Pentru fiecare document de transport naval se introduc în sistem imaginile 
de ansamblu şi imaginile de detaliu ale elementelor de securizare (timbru sec, 
ştampilă, hologramă etc.) şi explicaţiile referitoare la aceste elemente. 

A doua componentă a sistemului T.D.W. permite consultarea bazei de date 
pentru verificarea autenticităţii documentelor de transport naval cu ocazia 
controalelor la bordul navelor151. Astfel, pot fi comparate documentele puse la 
dispoziţie la bordul navei cu modelele existente pe server şi se pot identifica 
documentele falsificate. La această componentă a sistemului T.D.W. au acces atât 
poliţişti şi inspectori ai autorităţilor navale cât şi persoane civile din domeniul 
transportului naval, care au obligaţia de a verifica autenticitatea documentelor 
prezentate. 

Pentru utilizarea aplicaţiei în timpul acţiunilor de control la bordul navelor 
este necesar un laptop şi un modem pentru accesul on-line sau cel puţin un laptop 
pe care să fie instalată o variantă off-line a aplicaţiei şi a bazei de date. 
Dezavantajul folosirii variantei off-line este acela că nu poate asigura accesul la 
documentele introduse în baza de date ulterior momentului creării copiei. Avantajul 
constă în faptul că se elimină costurile legate de conectarea wireless, prin modem 
GSM, la serverul principal. 

În timpul unui control la bordul navei, ofiţerul de poliţie care primeşte 
documentele de la comandantul navei accesează baza de date şi verifică fiecare 
document în parte pentru a putea compara aspectul general şi diferitele elemente 
de securitate descrise în detaliu în aplicaţia T.D.W. 

Referitor la documentele utilizate în transportul naval din România, Poliţia 
Transporturi a solicitat şi obţinut de la autoritatea emitentă din România 
(Autoritatea Navală Română152) specimene de documente de atestare a calităţii de 
personal navigant, precum şi documente de transport naval. Cooperarea cu 
Autoritatea Navală Română în acest domeniu este foarte importantă, întrucât 
introducerea informaţiilor referitoare la elementele de securizare prezente pe 
documentele româneşti poate fi cel mai bine realizată de specialişti ai autorităţii 
emitente. 

În plan operativ, aplicaţia T.D.W. poate fi folosită de poliţiştii din cadrul 
structurilor de Poliţie Transporturi Navale în cursul acţiunilor de control la bordul 
navelor pentru identificarea documentelor de transport naval falsificate. Aceste 
documente false pot fi documente ale navei sau documente ale încărcăturii. 
                                                 
149 A se vedea site-ul electronic http://www.igcti.ro/DesktopDefault.aspx?tabid=2749. În România, 
conform legislaţiei în vigoare, spectrul de frecvenţe radio (spectrul radio) reprezintă acea porţiune a 
spectrului electromagnetic ce cuprinde undele radio ale căror frecvenţe sunt cuprinse între 9 kHz şi 
3000 GHz. V.H.F. este sistemul frecvenţă foarte înaltă, de la 30 MHz la 300 MHz. 
150 A se vedea Directiva nr. 76/135/CEE a Parlamentului European şi Consiliului Europei privind 
recunoaşterea reciprocă a certificatelor de navigaţie pentru navele de navigaţie interioară. Detalii pot 
fi identificate în limba engleză pe site-ul electronic http://www.europa.eu.int/eur-lex/Notice.do? 
151 Se utilizează site-ul electronic https://jablis2.net/tdw care accesează on-line baza de date şi 
permite regăsirea imaginilor şi informaţiilor stocate pentru fiecare tip de document. 
152 Autoritatea Navală Română este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului 
Transporturilor prin care acesta îşi exercită funcţia de autoritate de stat în domeniul navigaţiei. A se 
vedea site-ul electronic http://www.rna.ro. 
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În aceeaşi manieră s-a realizat aplicaţia în sistemul transporturilor rutiere, 
iar în transportul feroviar această aplicaţie este în curs de realizare. 

Prin utilizarea Sistemului Documentelor de Transport instituţiile de aplicare 
a legii au posibilitatea de a realiza schimbul operativ de date şi informaţii, fiind 
creată posibilitatea concretă de control eficient al documentelor personalului care 
efectuează transportul cât şi a mărfurilor transportate.  

Acest sistem şi-a dovedit deja eficienţa, este extrem de util şi contribuie la 
prevenirea şi combaterea criminalităţii specifice transporturilor navale, rutiere şi 
feroviare. 
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SISTEMUL DE PREGĂTIRE CONTINUĂ A PERSONALULUI ÎN 
CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI 

 
Comisar-şef de poliţie Tudor SANDU 

Şef serviciu Management Resurse Umane/DGPMB 
 
 
Deşi, iniţial, studiile de specialitate din domeniul ştiinţelor educaţiei s-au 

axat, în principal, pe dezvoltarea mecanismelor explicative şi metodologice pentru 
educarea copilului, acesta fiind în creştere, în formare şi necesitând suport şi 
asistare, perioada postrevoluţionară în România, precum şi mutaţiile rapide din 
sfera socio-politico-economică au determinat acordarea unei atenţii deosebite 
problematicii educaţiei adulţilor, a pregătirii profesionale continue; adultul are de 
îndeplinit o serie de roluri sociale aflate într-o continuă dinamică, nevoile sale 
educaţionale putând fi satisfăcute printr-o diversitate de programe elaborate la 
nivelul organizaţiei din care acesta face parte. Serviciile de management al 
resurselor umane din orice structură cu statut public sau privat au, printre altele, un 
obiectiv major de îndeplinit: creşterea eficienţei şi eficacităţii prin pregătirea 
profesională continuă.  

În acest sens, demersul nostru îşi propune să analizeze particularităţile 
pregătirii profesionale continue în cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului 
Bucureşti, unitate de poliţie – etalon a Inspectoratului General al Poliţiei Române, 
unicitatea fiind conferită atât de numărul mare de poliţişti, cât şi de specificul 
situaţiei operative din teritoriul aflat în competenţă. 

Pregătirea continuă reprezintă ansamblul de activităţi desfăşurate de-a 
lungul carierei profesionale a personalului în vederea dobândirii cunoştinţelor, 
aptitudinilor, abilităţilor şi atitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor, extinderii 
competenţelor profesionale şi dezvoltării individuale a acestuia, în Ministerul 
Internelor şi Reformei Administrative, responsabilii de organizarea şi pregătirea 
activităţilor de formare profesională continuă fiind şefii/comandanţii; nu trebuie omis 
faptul că legislaţia în vigoare menţionează faptul că pregătirea continuă constituie o 
obligaţie de serviciu pentru personalul M.I.R.A. şi o responsabilitate individuală. 

Indiferent de tipul organizaţiei în care se desfăşoară, instruirea poate fi 
definită ca aducerea celor care lucrează într-o organizaţie la standardele de 
performanţă adecvate cerinţelor posturilor ocupate, prin intermediul pregătirii 
teoretice şi practice. Instruirea personalului în interiorul Ministerului Internelor şi 
Reformei Adminsitrative se organizează şi se planifică după coordonatele metodice 
şi didactice  universal valabile în orice organizaţie. Ceea ce diferă este legat de 
specificul programelor de pregătire, de substanţa cursurilor.  

Astfel, pregătirea continuă a personalului din Direcţia Generală de Poliţie a 
Municipiului Bucureşti se desfăşoară prin programe pe categorii de pregătire, 
activităţi de îndrumare şi tutelă profesională, programe de pregătire 
complementară. Obiectivele programelor de pregătire de specialitate vizează, în 
principal, informarea generală în domeniul specialităţii, actualizarea cunoştinţelor şi 
deprinderilor în domeniul activităţii profesionale, dobândirea unor noi cunoştinţe şi 
deprinderi profesionale, lărgirea ariei cunoştinţelor profesionale şi dezvoltarea 
competenţelor interdisciplinare în domeniul de activitate, achiziţionarea unor 
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cunoştinţe de vârf în domeniul de activitate, educaţia civică a resurselor umane, 
precum şi dezvoltarea culturii organizaţionale prin stimularea sentimentului de 
apartenenţă la grup. 

Pregătirea continuă pe categorii de pregătire este structurată pe trei 
paliere: pregătirea de specialitate (potrivit specificului structurii funcţionale/ 
compartimentului/locului de muncă; pregătirea prin discipline de sprijin: 
management organizaţional, psihologie interrelaţională, sociologie etc.; pregătirea 
generală în domeniul armei/specialităţii de bază a unităţii/subunităţii), tragerile cu 
armamentul şi educaţia fizică. 

O importanţă deosebită se acordă, la nivelul Poliţiei Capitalei, activităţilor 
de îndrumare şi tutelă profesională, realizate în perioadele de practică ale 
studenţilor şi elevilor unităţilor de învăţământ ale M.I.R.A. cât şi în perioadele de 
stagiu/probă ale poliţiştilor încadraţi la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului 
Bucureşti. Tutorele profesional devine profesor, maestru ce trebuie să dispună de 
competenţe: profesionale, ştiinţifice, sociale şi de comunicare, psihopedagogice. 
Perioada de exercitare a tutelei profesionale în Ministerul Internelor şi Reformei 
Administrative reprezintă o perioadă de învăţare, un demers educaţional al tutorelui 
profesional, demers în care se impune a fi respectate o serie de principii didactice: 

 

• Principiul participării active şi conştiente a elevilor în activitatea de 
învăţare; 

• Principiul unităţii dintre senzorial şi raţional, dintre concret şi abstract; 
• Principiul sistematizării şi continuităţii cunoştinţelor; 
• Principiul legării teoriei cu practica; 
• Principiul accesibilităţii/luării în considerare a particularităţilor de vârstă 

individuale ale elevilor / studenţilor; 
• Principiul temeiniciei şi durabilităţii performanţelor în învăţare. 
 
Referitor la pregătirea complementară a personalului, aceasta se 

realizează prin programe de rotire de post, desemnarea în colective speciale de 
lucru/activitate, participarea la alte activităţi de pregătire: simpozioane, seminarii, 
conferinţe, învăţământ la distanţă, filme didactice, dosare de lectură. 

 
NECESITATEA PLANIFICĂRII ŞI PROIECTĂRII 

ACTIVITĂŢILOR DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 
 
Proiectarea didactică, cunoscută şi sub denumirea de design instrucţional, 

reprezintă procesul deliberativ, la nivel macro sau micro, de fixare mentală a paşilor 
ce vor fi parcurşi în realizarea instrucţiei şi educaţiei.  

Proiectarea globală are ca referinţă o perioadă mai mare de instruire prin 
care sunt create cadrul, limitele şi posibilitatea proiectării eşalonate. Înainte de 
stabili ce voi face? cum voi face? şi cu ce voi face? trebuie să stabilesc de ce? 
şi pentru cine? Tocmai de aceea, managementul activităţilor de pregătire 
profesională continuă la nivelul Poliţiei Capitalei are ca obiectiv realizarea anuală a 
diagnozei necesarului de pregătire. Fără cunoaşterea reală a stadiului de pregătire 
a personalului, într-un anumit moment, este imposibil de stabilit ţintele ce trebuie 
atinse în domeniul formării şi instruirii. Diagnoza şi proiectarea sunt procese 
interdependente, fără de care activităţile de pregătire s-ar desfăşura haotic şi în 
detrimentul necesităţilor de pregătire ale poliţiştilor. În orice demers didactic, rol de 
reglaj şi autoreglaj îl are feedbackul, evaluarea performanţelor obţinute de  
cursanţi, dar şi de formator/profesor/lector/instructor/tutore profesional/şef grupă de 
pregătire. 
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Astfel, documentele de organizare, planificare şi evidenţă a pregătirii 
continue organizată de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sunt: 
diagnoza anuală a nevoilor de pregătire continuă, extrasul din dispoziţia/ordinul de 
zi pe unitate privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii continue, planul de 
pregătire continuă (tematici, programe, grafic anual al pregătirii prin cursuri), 
programul lunar/trimestrial/semestrial, după caz, de pregătire, mapa cu lecţiile 
prezentate în cadrul activităţilor de pregătire şi cu documentele de organizare şi 
desfăşurare a exerciţiilor, aplicaţiilor etc.), mapa cu documentele de organizare şi 
desfăşurare a evaluării pregătirii personalului şi de evidenţă a rezultatelor obţinute 
în cadrul acesteia, evidenţa participării personalului la activităţile de pregătire, 
mapa cu documentele instruirii metodice anuale a personalului cu atribuţii privind 
pregătirea continuă în unitate, raportul anual de evaluare a pregătirii continue, 
analize, sinteze, studii cu privire la pregătirea continuă a personalului. 

Informaţiile obţinute în urma diagnozei necesarului de pregătire vor 
constitui punctul de plecare al proiectării. De acurateţea proiectării depinde, în 
mare măsură, succesul activităţii educaţionale. Astfel, în realizarea proiectării se au 
în vedere anumite etape: 

► precizarea obiectivelor – competenţele dobândite de către poliţişti; 
performanţele minime aşteptate; 

► analiza resurselor – selecţionarea conţinuturilor (cunoştinţe, priceperi, 
deprinderi, abilităţi, capacităţi, atitudini); nivelul de pregătire al poliţiştilor; motivaţia 
acestora pentru propria formare; 

► elaborarea strategiilor didactice – alegerea metodelor şi procedeelor de 
învăţământ; selectarea materialelor didactice necesare; alegerea mijloacelor 
tehnice de învăţământ; 

► evaluarea – stabilirea formelor, metodelor şi a instrumentelor prin care 
formatorul va putea constata dacă ceea ce şi-a propus s-a realizat şi în ce măsură 
anume. 

 
Aşadar, justificarea necesităţii proiectării rezidă în rigoarea pregătirii şi 

asigură trecerea de la proiect la realizare, fără ezitări şi improvizaţii, pe cât posibil 
şi fără eşec. 

 
DOMENIILE PRIORITARE ALE PREGĂTIRII CONTINUE LA DIRECŢIA 

GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 
Având în vedere rezultatele diagnozei anuale privind necesarul de pregătire 

continuă a poliţiştilor din Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, 
pentru anul 2008 au fost planificate activităţi de instruire specifică fiecărei linii de 
muncă, şefii grupelor de pregătire stabilind, împreună cu subordonaţii 
disciplinele/temele care le asigură acestora îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa 
postului. De asemenea, a fost avută în vedere intensificarea pregătirii profesionale 
continue prin organizarea cursurilor de formare la Centrul de Pregătire a Poliţiştilor 
din DGPMB din cadrul Centrului de Studii Postuniversitare din Bucureşti, în 
planurile tematice fiind incluse teme referitoare la regimul informaţiilor clasificate, 
bazele de date ale Poliţiei Române şi ale Poliţiei Capitalei – analiza informaţiilor, 
prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicaţi poliţişti, protecţia datelor cu 
caracter personal. 

În contextul extinderii Spaţiului Economic European Schengen, entitate 
geo-politică ce are în componenţă 24 de state şi pentru care România are termen 
de aderare anul 2011, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti se 
preocupă îndeaproape de pregătirea profesională a poliţiştilor în domeniul 
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Schengen. Obiectivele principale ale Acordului Schengen rezidă în abolirea 
treptată a controlului la frontiere, deci extinderea unei zone fără restricţii teritoriale, 
obţinându-se, astfel, liberatea de mişcare a persoanelor, a bunurilor, a serviciilor şi 
a capitalurilor. Fără discuţie, orice libertate are riscurile sale; libertatea de mişcare 
comportă anumite riscuri şi ne referim la creşterea ratei criminalităţii 
transfrontaliere. 

Deşi, refractari la început, poliţiştii au înţeles necesitatea pregătirii în 
domeniul Schengen, Manualul de cooperare poliţienească transfrontalieră, 
precum şi alte materiale suport, fie transmise de către eşaloanele superioare, fie 
întocmite de către ofiţeri din cadrul instituţiei noastre, reprezentând surse de 
informare privind cooperarea poliţienească internaţională. Unul dintre punctele 
slabe ale pregătirii în domeniul amintit îl reprezintă insistenţa pe aspectele 
teoretice, în detrimentul celor practice. Unul dintre punctele forte, însă, este 
demararea procesului de pregătire a poliţiştilor în domeniul limbilor străine de 
circulaţie internaţională, în speţă, limba engleză, conştienţi fiind că, într-un spaţiu 
european, comunicarea este esenţială când vine vorba de schimb de informaţii şi 
operaţiuni comune organizate cu sprijinul/în sprijinul instituţiilor poliţieneşti 
internaţionale. 

Într-o eră în care orele par a se comprima cu fiecare zi, considerăm 
pregătirea profesională continuă, organizată prin cursuri implementate în platforma 
de învăţare electronică, benefică din punctul de vedere al economiei de timp. 
Pentru a veni în sprijinul poliţiştilor şi pentru a respecta unul dintre desideratele 
pedagogice, acela ca fiecare să-şi organizeze propria pregătire în ritm propriu şi la 
momente stabilite individual, la nivelul Poliţiei Capitalei s-a pus un accent deosebit 
pe extinderea sistemului electronic destinat pregătirii profesionale continue a 
personalului din subordine. 

Programele de pregătire elaborate la nivelul instituţiei despre care facem 
vorbire cuprind şi obiective de educaţie civică a personalului pentru dobândirea 
competenţelor şi formarea atitudinilor necesare exercitării drepturilor şi asumării 
responsabilităţilor sociale şi cetăţeneşti, acestora adăugându-li-se obiectivele 
referitoare la dezvoltarea culturii organizaţionale, apartenenţa la organizaţie, 
aceasta având o influenţă pozitivă asupra reducerii migraţiei permanente a 
personalului propriu către alte structuri din afara MIRA. 

 
 

IMPORTANŢA EVALUĂRII ÎN 
ACTIVITĂŢILE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

 

Evaluarea este un proces de măsurare şi apreciere a valorii 
rezultatelor sistemului de educaţie, a eficienţei resurselor, condiţiilor  
şi strategiilor folosite prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse, în 
vederea luării unei decizii de îmbunătăţire şi perfecţionare. (Steliana Toma) 

Evaluarea este un proces complex de comparare a rezultatelor 
activităţii instructiv – educative cu obiectivele planificate (evaluarea calităţii), 
cu resursele utilizate (evaluarea eficienţei) sau cu rezultatele anterioare. (Ioan 
Jinga) 

Evaluarea pregătirii continue la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului 
Bucureşti cuprinde evaluarea programelor de pregătire organizate de către unităţi 
şi asigurate de către instituţiile de învăţământ specializate şi evaluarea pregătirii 
individuale a personalului privind cunoştinţele şi deprinderile dobândite ca urmare a 
parcurgerii programelor de pregătire continuă. 
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Încercând să trecem peste aspectele neplăcute legate de evaluare, în 
general, şi avem în vedere anxietatea resimţită de individ înaintea unui astfel de 
moment (motivele fiind multiple: teama de eşec, teama de sancţiune, teama de 
ridicol, teama de scădere a stimei de sine sau a stimei celorlalţi), evidenţiem faptul 
că EVALUAREA nu  are, în esenţa sa, rol punitiv, ci are o serie de funcţii stabilite în 
concordanţă cu criteriile psihopedagogice, sociologice şi docimologice, şi anume : 

► FUNCŢIA DE CONTROL; 
► FUNCŢIA DE REGLARE A SISTEMULUI; 
► FUNCŢIA DE PREDICŢIE; 
► FUNCŢIA DE CLASIFICARE ŞI SELECŢIE; 
► FUNCŢIA EDUCATIVĂ; 
► FUNCŢIA SOCIALĂ. 
Evaluarea oferă informaţii şi repere despre poziţia cursanţilor faţă de 

finalităţile (obiectivele) stabilite, permiţând, pe de o parte, ameliorarea procesului 
de instruire şi optimizarea acestuia, pe de altă parte.  
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METODE PSIHOPEDAGOGICE APLICABILE PREDĂRII 
ŞTIINŢELOR JURIDICE 

 
Comisar-şef de poliţie Ionel SEINU - DRAGNE 

 
 
 
Profesorul Ioan Cerghit arată că, din punct de vedere etimologic, termenul 

„metodă”, provenit din gr. methodos (compus din odos = „cale”, „drum” şi metha = 
„către”, „spre”), înseamnă „drum care duce spre…”, „cale de urmat” în vederea 
aflării adevărului. 

În învăţământ, metoda reprezintă o cale pe care profesorul o urmează 
pentru a-i face pe elevi să ajungă la realizarea obiectivelor prevăzute, o cale pe 
care profesorul o parcurge pentru a determina elevii să găsească ei singuri, 
adeseori, calea proprie de urmat în procesul învăţării. 

Altfel spus, metoda este o cale de acţiune comună profesor-elevi, care 
conduce adesea la realizarea instrucţiei şi educaţiei. 

Noţiunea de „metodă” include în sine patru elemente: 
1. Punct de plecare. 
2. Punct final. 
3. Subiectul acţiunii. 
4. Obiectul asupra căruia se răsfrânge acţiunea (elevul). 
Principalele accepţiuni date metodei (2001), aşa cum arată profesorii Ioan 

Cerghit şi Romiţă Iucu, sunt: 
– praxiologică – metoda este o tehnică de execuţie care conduce la 

realizarea ţelului propus. Fiecare acţiune cuprinde în structura ei funcţională o 
asemenea tehnică de lucru, o modalitate practică sau un mod specific de a acţiona, 
un fel anume de a proceda; 

– cibernetică – metoda are semnificaţia unei tehnici de acţiune care 
impregnează în structura ei: elemente de programare (a operaţiilor, a 
comportamentelor); elemente de comandă (sau de dirijare a activităţii) şi elemente 
de retroacţiune (feedback); metoda este definită astfel ca o modalitate de 
direcţionare a profesorului, însoţită de un control operativ al rezultatelor imediate şi 
de continua ameliorare sau corectare a acestora, de ajustarea mersului mai 
departe al procesului de învăţământ; 

– funcţională şi structurală – metoda poate fi considerată un ansamblu 
organizat de procedee destinate realizării practice a operaţiilor care conduc la 
atingerea obiectivelor urmărite. 

În acest sens, procedeul reprezintă o tehnică de execuţie mai limitată; un 
detaliu sau o componentă particulară a metodei. Ca elemente structurale ce 
concretizează o metodă, procedeele se subordonează finalităţilor de urmărit prin 
intermediul acesteia şi în cadrul ei îşi păstrează importanţa numai atât timp cât 
situaţia o justifică. 

Folosirea unui exemplu, bunăoară, relevant şi menţionat la locul potrivit în 
cadrul unei expuneri, dezbateri sau conversaţii poate să concretizeze foarte bine o 
idee, un concept, un mod de comportare etc. În general, relaţiile dintre metodă şi 
procedee sunt foarte dinamice, în sensul convertirii unui termen în celălalt, şi 
invers. 
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În concordanţă cu tratatele clasice de pedagogie, principalele funcţii ale 
metodelor sunt: 

– funcţia cognitivă – de conducere spre realizarea unor obiective de 
cunoaştere şi de acţiune întemeiată pe cunoştinţe; 

– funcţia instrumentală – servind ca adevărate „unelte” de lucru de care 
profesorii şi elevii se servesc pentru atingerea obiectivelor stabilite. În această 
calitate, metodele se interpun între elev şi materia de studiat, între profesori şi elevi 
mijlocind studierea materiei respective: 

– funcţia normativă – de indicare a modului în care trebuie să se 
procedeze, să se predea, să se înveţe, să-i învăţăm pe alţii; 

– funcţia formativ-educativă – de influenţare, de cunoaştere a unor laturi  
ale personalităţii elevilor (dimensiunea afectiv- motivaţională şi modurile de 
conduită). 

Profesorul Ioan Cerghit (1997) ne propune, la nivelul clasificării metodelor, 
criterii diferite: 

– după criteriul istoric – se face distincţie între metodele vechi (clasice sau 
tradiţionale) şi metodele noi sau moderne; 

– după gradul de generalitate, se vorbeşte de metode generale şi metode 
particulare sau speciale; 

– după caracterul individual/social – există metode de muncă individuală, 
divizate în: a) litere, b) sub îndrumarea profesorului şi programate; metode de 
muncă colectivă (cu întreaga clasă), metode de muncă frontală (de adresare 
întregii clase, dar fiecare elev lucrând individual); 

– după obiectivele urmărite – metode de predare propriu-zisă, departajate 
în metode de transmitere şi asimilare a cunoştinţelor, metode de formare a 
priceperilor şi deprinderilor, metode de fixare şi (consolidare), metode de aplicare şi 
metode de evaluare a rezultatelor învăţării; 

– după caracterul activităţii mintale – se utilizează metode algoritmice, 
nealgoritmice, euristice, creatoare etc. 

– după tipul de experienţă de învăţare – se întâlnesc metode bazate pe 
învăţarea receptivă, pe învăţarea prin descoperire, pe învăţarea prin acţiune 
practică, pe învăţarea prin invenţie, pe învăţarea prin creaţie. 

Cea mai răspândită modalitate de clasificare a metodelor instrucţionale şi, 
în acelaşi timp, cu gradul cel mai ridicat de pragmatism o reprezintă clasificarea 
metodelor de instruire după criteriul „izvorul cunoaşterii”. Aceasta poate fi: I. 
experienţa social-istorică a umanităţii (moştenirea culturală); II. experienţa dedusă 
din contactul direct cu realitatea; şi III. experienţa bazată pe acţiunea practică. El 
pune în evidenţă existenţă a trei mari categorii de metode: A. metode de 
comunicare; B. metode de exploatare a realităţii; şi C. metode de acţiune. 

A. Metodele de comunicare convingătoare se pot clasifica, luând drept 
subcriteriu suportul purtător de informaţie – cuvântul oral, limbajul oral-vizual şi 
limbajul interior – în următoarele tipuri de metode: 

a) metode de comunicare orală, subdivizate în: 
– metode expozitive, din care fac parte: povestirea, descrierea,  

explicaţia, demonstraţia teoretică, prelegerea şcolară, prelegerea universitară  
(cursul magistral), conferinţa, expunerea cu oponent, prelegerea-discuţie, 
conferinţa-dezbatere, informarea, microsimpozionul, instructajul etc.; 

– metode interogative (conversative, dialogate) precum: conversaţia 
euristică, discuţiile în grup, dezbaterea, discuţia-dialog, consultaţia în grup, 
preseminarul, seminarul, dezbaterea de tipul „mesei rotunde”, dezbaterea „Philips-
66”, brainstormingul (asaltul de idei), colocviul etc.; 
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– metoda problematizării – de instruire prin rezolvarea unor  
situaţii-problemă. 

b) metode de comunicare scrisă sau livreşti (bazate pe lectura textului scris 
sau tipărit) dintre care: munca cu manualul sau cartea, analiza (investigaţia) de 
text, informarea, documentarea etc.;  

c) metode de comunicare oral-vizuală: instruirea prin filme, instruirea cu 
ajutorul transmisiilor televizate, instruirea prin tehnicile video, instruirea bazată pe 
înregistrări sonore etc.;  

d) metode de comunicare interioară: reflecţia personală (meditaţia 
profundă) şi experimentul mintal. 

B. Metodele de explorare organizată a realităţii (metode obiective sau 
intuitive) se pot împărţi şi ele în două subgrupe principale, în funcţie de caracterul 
acţiunii explorării, şi anume:  

a) metode de explorare directă a realităţii, în esenţă metode de învăţare 
prin cercetare, prin descoperire aşa cum sunt: observaţia sistematică 
(independentă sau dirijată), experimentul, cercetarea documentelor şi relicvelor 
istorice, efectuarea de anchete, studiul de caz, studiile comparative, elaborarea de 
monografii, explorarea prin coparticipare la evenimentele vieţii cotidiene etc.; 

b) metode de explorare indirectă a realităţii (bazate pe contactul cu 
substitutele obiectelor şi fenomenelor reale), din care fac parte metodele 
demonstrative şi metoda modelării (studierii pe modele). 

C. Metode bazate pe acţiune (metode practice). După caracterul acţiunii, 
acestea se grupează în: 

a) metode de acţiune reală, din care fac parte metoda exerciţiului sau a 
exersării, lucrările practice, lucrările de atelier, activităţile creative, elaborarea de 
proiecte-acţiune, activităţile de muncă productivă ş.a.; 

b) metode de acţiune simulată sau fictivă (metode de simulare), dintre care: 
jocurile didactice, jocurile de simulare (interpretarea de roluri), învăţarea 
dramatizată, învăţarea pe simulatoare etc. 

D. La toate aceste categorii principale se adaugă o a patra  categorie de 
metode de raţionalizare a activităţilor de predare/învăţare, ce cuprinde numeroase 
elemente ce aparţin metodelor mai sus-amintite. Între acestea se pot enumera 
metodele algoritmice, instruirea programată, instruirea asistată de calculator şi alte 
metode bazate pe principiul programării. 

În vederea familiarizării cu cele mai importante metode  utilizate în 
predarea ştiinţelor juridice urmează prezentarea, într-un mod selectiv, a câtorva 
exemple (a se vedea şi Romiţă Iucu, 2006, Teoria şi metodologia instruirii,  
MEdC – Proiectul pentru Învăţământ Rural). 

    
Expunerea 
 
„Expunerea constă în prezentarea orală a unei teme, într-o organizare 

logică a ideilor, densă şi fluentă. Problema fundamentală este adaptarea acestei 
metode, suprautilizată în predarea ştiinţelor juridice în învăţământul românesc, la 
nevoile de interacţiune educaţională şi de dezvoltare personală actuală.”(Iucu, 
2006) 

Tendinţele moderne evidenţiate în evoluţia expunerii vizează promovarea 
unor noi variante ale acesteia care să-i amelioreze limitele de pasivitate şi  
de flux unidirecţional de comunicare, precum şi slabele posibilităţi de  
interacţiune profesor-student. Astfel, sunt identificabile expunerea cu oponent, 
expunerea-dezbatere sau prelegerea dialogată. 
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1. Expunerea cu oponent vizează o formă dramatizată a expunerii, 
presupunând participarea unui al doilea cadru didactic sau a unui student în calitate 
de oponent, care, prin intermediul unui simţ critic bine dezvoltat, poate interveni în 
desfăşurarea expunerii cu întrebări, observaţii etc., dinamizând şi înviorând cursul 
acesteia. Rolul motivator al acestor interpelări transformă prelegerea într-o metodă 
mai activă şi mai stimulativă pentru restul auditoriului. Sporeşte implicit participarea 
intelectuală a auditoriului. 

2. Expunerea-dezbatere poate fi rezultanta unei combinaţii lesnicioase în 
plan academic a dezbaterii cu prelegerea, rezultând un hibrid metodologic cu o 
eficienţă sporită atât în plan psihologic, cât şi la nivel de conţinut. 

În structura acesteia şi în derularea sa, expunerea-dezbaterea debutează 
cu o scurtă expunere făcută de către profesor, când acesta prezintă tezele 
principale ale unui conţinut ştiinţific şi creează astfel un fundament pentru 
dezbaterile viitoare. Această „punere în temă” este favorabilă pentru situaţiile de 
instruire în care parcurgerea prealabilă a unei bibliografii nu mai face necesară 
expunerea integrală a conţinutului, ci mai ales rezumarea lui şi stimularea 
participării, prin particularităţile structurale ale prelegerii, la dezbateri. 

3. Expunerea dialogată reprezintă cea mai importantă formă de exercitare 
într-o manieră modernă a prelegerii în învăţământul superior. Ea constă dintr-o 
îngemănare a prelegerii cu intervenţiile conversative din partea auditoriului, 
creându-se astfel posibilitatea explicitării elementelor mai puţin înţelese şi 
constituindu-se pe această cale un cadru afectiv şi interacţional favorabil participării 
active a studenţilor. Această formă a prelegerii solicită multă flexibilitate din partea 
profesorului propunător şi o atitudine de deschidere faţă de studenţi a acestuia. 
Totodată, ies în evidenţă la acest nivel disponibilităţile interacţionale şi 
socioafective ale profesorului, precum şi simţul echilibrului din partea studenţilor 
intervenienţi (pentru dezvoltări şi aplicaţii practice, a se vedea şi lucrările 
profesorului Ion-Ovidiu Pânişoară dedicate metodologiei didactice). 

 
Conversaţia 
 
Conversaţia se defineşte ca „o modalitate de angajare a unui întreg sistem 

de interacţiuni verbale profesor-elevi, elevi-profesor, interacţiuni care pot contribui 
la clasificarea şi precizarea noilor cunoştinţe, la aprofundarea înţelegerii şi integrării 
acestora, la sistematizarea şi verificarea lor” etc. (Iucu, 2006). 

Însăşi etimologia cuvântului latinesc conversatio, compus din con (cum) = 
„cu” şi versari = „a (se) întoarce”, arată că este vorba de o întoarcere şi o 
reîntoarcere asupra unei experienţe de cunoaştere câştigată anterior de 
interlocutori în scopul deprinderii unor noi generalizări, a unor concluzii (a se vedea 
şi Cerghit, 1977). 

În raport cu funcţiile pe care şi le poate asuma, utilizarea conversaţiei poate 
îmbrăca mai multe forme, precum: 

– conversaţia euristică – ce conduce la descoperirea de noi adevăruri, la 
elaborarea unor noi cunoştinţe; 

– conversaţia de consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor; 
– conversaţia de verificare sau de control – folosită în scopul verificării 

examinării şi al evaluării achiziţiilor cognitive; 
– conversaţia formativă – de sensibilizare, de întărire a convingerilor, de 

influenţare a atitudinilor, opiniilor etc. 
Cel mai frecvent utilizată, cu cele mai mari beneficii pentru formaţia elevilor 

este conversaţia euristică. Prin specificul ei, această variantă se prezintă ca o 
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succesiune de întrebări, cu abilitate puse de profesor, în alternanţă cu răspunsurile 
elevilor, care sunt stimulaţi să întreprindă o investigaţie în sfera  informaţiilor pe 
care le posedă deja, iar prin prelucrarea acestor informaţii să ajungă la elaborarea 
unor noi cunoştinţe, a unor noi generalizări, la descoperirea unor noi adevăruri 
(pentru ei), la imaginarea unor soluţii sau alternative la problemele luate în discuţie. 

Întrebările enunţate au menirea să suscite curiozitatea, trebuinţa de 
cunoaştere, să incite la căutări, la sesizarea unor relaţii cauzale, la detectarea 
asemănărilor şi deosebirilor ce caracterizează un grup de obiecte, o categorie de 
fenomene etc., să favorizeze anticiparea şi enunţarea de ipoteze, să faciliteze 
alegerea, deciziile. Adică să conducă efortul de învăţare spre noi achiziţii. Este 
evident însă că un asemenea dialog nu ar putea să servească la nimic însuşirii 
unor date, nume, denumiri, fapte, întâmplări, fenomene etc. absolut noi, fără o 
informaţie primită anterior. 

Eficienţa conversaţiei în forma ei euristică este redată de caracterul 
întrebărilor utilizate. Sunt de preferat întrebările „deschise” şi cele globale care 
solicită gândirea, care lasă mai multă libertate de căutare, de cercetare, de învăţare 
prin descoperire. Ca şi întrebările de anticipare sau care pun în mişcare anumite 
operaţii mintale, ca, de exemplu, întrebările: „Ce este aceasta?” – cere o clarificare; 
„unde şi când?” – o ordonare în spaţiu şi timp; „din ce cauză?” – o explicaţie; „în ce 
scop?” – o evaluare; „cât?” – o numărare etc. Sau, în locul întrebărilor cu funcţie 
reproductivă, de tipul: „ce este?”, „cine?”,”ce?”, „cum?”, „când?”, „unde?”, de dorit 
sunt întrebările productive, de tipul celor cauzale – „de ce?”, al celor ipotetice 
„dacă… atunci?”, ori întrebările care implică explicaţii (a se vedea şi Cerghit, 1997) 

Principalele tipuri de întrebări sunt: întrebările convergente, care îndeamnă 
la analize, comparaţii, sinteze, interogări, asociaţii de idei etc., întrebările 
divergente, ce exersează gândirea pe traiectorii inedite, originale, ce conduc la o 
diversitate cât mai mare de soluţii, precum şi întrebările de evaluare, care solicită 
elevii să emită judecăţi de valoare.  

Eficienţa conversaţiei este condiţionată şi de caracterul şi de calitatea 
răspunsurilor. Au prioritate răspunsurile construite, mai mult decât selectate 
(alegerile cu posibilităţi multiple). 

Oricum iniţiativa dialogului nu trebuie să aparţină numai profesorului; 
dimpotrivă, şi elevii trebuie să fie obişnuiţi, încă de timpuriu, cu uşurinţa de a 
întreţine conversaţii utile cu profesorii şi colegii lor. În această privinţă, ei au nevoie 
de încurajare prin „sancţionarea” pozitivă a răspunsurilor lor, prin confirmări, 
aprobări, reluarea unor idei, sublinierea a ceea ce au ele esenţial, integrarea 
acestora ca puncte de sprijin în contextul lecţiilor etc. fără a omite criticile, 
dezaprobările, respingerile necesare, acolo unde este cazul. 

 
Studiul de caz (speţa) 
 
Predarea ştiinţelor juridice utilizează, pe lângă metodologia general valabilă 

proceselor educaţionale, şi instrumente specifice, aplicabile la nivelul disciplinelor 
juridice. Un exemplu îl constituie studiul de caz, utilizat cu valoare de sinonimie în 
situaţiile educaţionale din domeniul juridic cu „metoda speţei”, însă abordat general 
metodic, prin recursul la principiile didacticii generale. 

Specificul acestei metode constă în tendinţa de apropiere a învăţării din 
viaţa reală, pornindu-se de la premisa că acolo unde există o oarecare similitudine 
între situaţia de învăţare şi situaţia de viaţă, învăţarea devine mult mai eficientă. 
Pentru aceasta se iau ca punct de plecare o reprezentare a unei situaţii  desprinse 
din realitate şi problemele care decurg din ea. Sursa învăţării o reprezintă aceste 
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probleme, mai degrabă decât profesorul. Căci problema este aceea care creează o 
structură ce înglobează învăţarea prin participare la analiză şi discuţie. 

Studiul de caz se impune astfel ca una dintre cele mai active metode, de 
mare valoare euristică şi aplicativă. În acest sens, ea poate să fie utilizată  
fie ca suport al cunoaşterii inductive, fie ca baza unei cunoaşteri deductive (Iucu, 
2006). 

a) În prima ipostază, ea favorizează o confruntare directă cu o situaţie 
reală, autentică, cu un „caz de viaţă” reprezentativ şi semnificativ pentru anumite 
stări de lucruri mai generale, proprii unui sector al cunoaşterii sau al acţiunii 
practice. Un asemenea „caz” condensează în sine esenţialul, iar prin aceasta 
ajungeau în măsură să arunce o lumină asupra a ceea ce este general valabil 
pentru o întreagă clasă de obiecte sau pentru o întreagă categorie de fenomene 
sau evenimente. Se poate lua în studiu, bunăoară, exemplul Renaşterii italiene 
pentru a înţelege întreaga epocă a Renaşterii europene; se poate analiza cazul 
unei catastrofe ecologice pentru a sesiza întreaga problematică a protecţiei naturii. 
De la premise particulare se poate ajunge astfel la dezvăluirea generalităţii, la 
formularea unor concluzii generalizatoare ( noţiuni, reguli, principii, legi etc.). 

Scopul principal urmărit de această dată îl constituie analiza atentă a 
problemei speţei, împreună cu faptele, opiniile şi aprecierile asociate cazului dat, şi 
dezbaterea deschisă a acestora, enunţarea unor alternative şi testarea lor, luarea 
în discuţie a deciziei finale privind soluţia optimă ce se degajă, luarea în 
consideraţie a valorilor. 

b) În cea de-a doua ipostază, studiul de caz poate servi la concretizarea 
unei idei, a unei generalizări; studiul cazurilor concrete poate contribui la ilustrarea 
unei problematici mai largi, ca, de exemplu, de marketing de management, de 
politică economică, de cooperare tehnică, de formare profesională etc. sau pur şi 
simplu, poate să faciliteze transferul de cunoştinţe ori de deprinderi, însuşite prin 
învăţare, la alte probleme sau situaţii decât cele expuse în cadrul predării sau la 
care se referă conţinutul unei materii; poate înlesni interpretarea unor principii 
învăţate într-o situaţie reală sau aplicarea unor practici în condiţii noi. 

Metoda cazurilor poate să fie aplicată în cel puţin trei variante, de altfel şi 
cel mai frecvent întâlnite: 

a) metoda situaţiei – bazată pe prezentarea completă a cazului  
selectat, în faţa elevilor, aceştia primind toate informaţiile necesare soluţionării 
cazului-problemă dat. Avantaje: discutarea cazului începe imediat; dezavantaje: 
timpul pus la dispoziţie este mult prea redus; 

b) studiul analitic al cazului (Incidence Method) – şi aici se face o 
prezentare completă a situaţiei date, dar informaţiile necesare soluţionării sunt 
redate numai parţial sau deloc. Avantaje: obligă la căutarea şi procurarea 
personală a informaţiei utile soluţionării; cultivă efortul de muncă independent de 
diferitele surse de cunoaştere; obişnuieşte elevii cu formularea exactă a întrebării, 
cu găsirea corelaţiilor esenţiale etc. 

c) elevii/studenţii nu beneficiază de nicio prezentare completă asupra 
situaţiei şi nici de informaţii necesare soluţionării cazului-problemă. Lor li se propun 
doar sarcini concrete de rezolvat, urmărindu-se să se descurce prin eforturi proprii 
(Cerghit, 1997). 

Organizarea activităţii prin intermediul metodei se poate realiza în mai 
multe feluri, şi anume: cazul poate fi dat în cercetare: 

– întregii clase, cu care se poartă discuţii colective la început şi la final; 
– unei grupe restrânse, ceilalţi elevi urmărind discutarea cazului şi 

formulând observaţii critice în final; 



 211

– fiecărui elev/student în parte, acesta fiind obligat să depună o activitate 
intensă şi în final să-şi expună concluziile; 

– elevi/studenţi diferiţi să se ocupe de studiul unor cazuri diferite. 
Aplicarea acestei metode depinde de: 

– felul în care profesorul alege cazul; 
– focalizarea lui pe obiective clare şi pertinente (adică raportările la ideile, 

principiile, legile, teoriile etc. care se intenţionează a fi puse în 
evidenţă); 

– informaţiile oferite în mod direct sau indirect elevilor; 
– modul în care aceştia urmăresc dezbaterea problemei şi asocierea 

cunoştinţelor; 
– măsura în care se angajează într-un exerciţiu al căutării, al descoperirii 

ori al transferului creativ. 
 

Există riscul compromiterii studiului de caz printr-o intervenţie prea 
insistentă a profesorului la discuţii. Rolul profesorului este acela al unui animator ce 
impulsionează discuţiile, improvizându-le un curs vioi şi fructuos, fără să se 
substituie efortului celor care trebuie să dezbată cazul. 

 
Metodele creative de grup 
 
Pornind de la specificul metodologiilor moderne de instruire dezvoltat în 

majoritatea lucrărilor de specialitate dedicate domeniului, nu pot fi ignorate, în 
raport cu potenţialul formativ al acestora, metodele creative de grup. Disciplinele 
juridice pot fi predate, în sensul intensificării rolului activ şi dinamic al acestora, şi 
prin utilizarea acestor metode. Profesorul Ion-Ovidiu Pânişoară face o analiză 
extensivă a acestora în lucrările domniei sale (Comunicarea eficientă, ed. I şi  
a II-a). 

1. Metoda brainstorming sau a asaltului de idei se desfăşoară în mai multe 
etape, şi anume: constituirea grupului de brainstorming, organizarea şedinţei, 
desfăşurarea şedinţei, activitatea de brainstorming. Grupul de brainstorming nu se 
poate suprapune sau confunda cu nicio structură organizatorică instituţionalizată 
într-o şcoală, cu toate că asaltul de idei ar trebui să constituie dominanta activităţii 
atât a consiliului de administraţie, cât şi a colectivelor de catedră, comisiilor 
metodice, consiliului pedagogic etc. Principalul scop al acestei metode este 
emiterea de idei şi cu cât sunt mai multe, cu atât este mai bine. Animatorul grupului 
trebuie să noteze toate ideile emise, chiar şi cele mai vagi sau confuze. 
Selecţionarea ideilor se face în mai multe runde, pentru ca în final să rămână 5-6 
idei importante. 

2. Sinectica (Metoda Gordon) 
Grupul de sinectică este mai restrâns decât grupul de brainstorming, având 

în componenţă cam 5-7 membri conduşi de un lider. Liderul conduce şedinţa şi 
emite propriile idei în momentul în care ceilalţi membri nu o fac. Unele  
grupuri recomandă aducerea la şedinţă a unui expert care să reprezinte o 
„enciclopedie”, sursa de informaţii, cenzorul, această persoană fiind numită şi 
avocatul diavolului. 

3. Metoda Philips 66 
Metoda dă posibilitatea unui număr cât mai mare de persoane, cu concepţii 

diferite asupra modului de soluţionare a unei probleme, să participe la dezbateri, la 
găsirea şi la alegerea celei mai potrivite soluţii. Metoda propusă de D.J. Philips 
prevedea divizarea grupului mare în mai multe grupuri mici, de câte 6 persoane, 
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pentru a discuta timp de 6 minute (de aici provenind şi numele de Philips 66) pentru 
rezolvarea problemei puse în discuţie. 

În vederea aprofundării condiţiilor de aplicabilitate ale acestor categorii de 
metode, prezentul material poate fi  extins cu unele lucrări foarte importante ale 
domeniului; Ioan Cerghit, Metode de învăţământ şi, în domeniul metodelor creative 
şi al metodelor de evaluare, profesorul Ion-Ovidiu Pânişoară, Comunicarea 
eficientă (ediţia I şi a II-a), de la Universitatea Bucureşti. 
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PREGĂTIREA CONTINUĂ – IMPORTANŢA DETERMINĂRII REALE 
A NECESARULUI DE PREGĂTIRE 

 
Subinspector de poliţie Alina Florentina GHERGHIŢĂ 

Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti 
 

 

I. Sistemul de pregătire continuă în Ministerul Internelor şi Reformei 
Administrative 

Obiective ale programelor de pregătire de specialitate 
 

Educaţia, ca fenomen social şi individual, caracterizat de un ansamblu de 
trăsături definitorii, este un demers aplicabil exclusiv fiinţei umane, pentru că 
presupune existenţa conştiinţei. 

Pregătirea, în general, este un proces prin intermediul căruia se dobândesc 
şi se transmit permanent cunoştinţe. La rândul său, are o durată şi o intensitate mai 
mare sau mai mică, prezintă dificultăţi mai mari sau mai mici şi se poate aplica la 
oricare dintre aspectele vieţii. Dar, partea cea mai importantă a acestui proces este 
faptul că pregătirea se compune din expunere şi învăţare. Adică, în timp ce ni 
se predă, putem învăţa şi, ceea ce este învăţat, poate fi predat. Asociate profesiei 
noastre, prin prisma tipului de pregătire prevăzut de acte normative interne, cele 
două elemente se concretizează în parcurgerea programelor de pregătire şi 
transpunerea în practică a cunoştinţelor acumulate într-un mod care să dea măsura 
eficienţei în îndeplinirea sarcinilor specifice.        

Pregătirea eficientă implică angajarea reală atât din partea managerilor, cât 
şi a personalului subordonat. Managerii trebuie să fie conştienţi că oamenii pe care 
îi conduc nu învaţă numai pentru că aşa decid şefii sau pentru că li s-a pus la 
dispoziţie un întreg arsenal de formare şi informare.  

Indiferent de tipul organizaţiei în care se desfăşoară, instruirea poate fi 
definită ca aducerea celor care lucrează într-o organizaţie la standardele de 
performanţă adecvate cerinţelor posturilor ocupate, prin intermediul pregătirii 
teoretice şi practice.  

Instruirea personalului în interiorul Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative se organizează şi se planifică după aceleaşi coordonate metodice şi 
didactice care sunt universal valabile în orice organizaţie. Ceea ce diferă este legat 
de specificul programelor de pregătire, de substanţa cursurilor.    

În sensul prevederilor legale ce reglementează această activitate în 
M.I.R.A., „pregătirea continuă reprezintă ansamblul de activităţi desfăşurate 
de-a lungul carierei profesionale a personalului, în vederea dobândirii 
cunoştinţelor, aptitudinilor, abilităţilor şi atitudinilor necesare îndeplinirii 
atribuţiilor, extinderii competenţelor profesionale şi dezvoltării individuale a 
acestuia”. 

Se observă că definiţia pregătirii evidenţiază motivaţia organizării şi 
desfăşurării sale, identificabilă (definită) prin obiectivele propuse, tipul de 
participanţi, grupuri ţintă, rezultatele ca performanţe profesionale (îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu) care oferă, la rândul lor, limitele cuantificării, ale măsurii în 
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care au fost dobândite cunoştinţele, aptitudinile, abilităţile, atitudinile necesare unui 
personal eficace şi eficient.  

Distanţa dintre cum ar trebui să fie şi cum este, de fapt pregătirea, se 
datorează dificultăţilor economice, de timp, de spaţiu, de materiale care apar în 
momentul realizării procesului.  

Sistemul pregătirii continue în M.I.R.A. este structurat în funcţie de natura 
locului unde se poate asigura atingerea obiectivelor referenţiale ale programelor de 
instruire şi cuprinde: pregătirea organizată de unităţi, pregătirea asigurată prin 
instituţii de învăţământ specializate şi pregătirea autoplanificată a 
personalului.   

 
A) Pregătirea continuă organizată de unităţi 

 
Pregătirea organizată de unităţi reprezintă ansamblul programelor şi 

activităţilor de pregătire realizate la nivelul acestora în cadrul instituţional proiectat 
în acest scop şi se desfăşoară prin programe pe categorii de pregătire care 
înglobează pregătirea de specialitate, tragerile cu armamentul şi educaţia fizică, 
activităţi de îndrumare şi tutelă profesională şi programe de pregătire 
complementară.   

Toate aceste activităţi pot fi realizate prin pregătire individuală, expuneri, 
dezbateri, aplicaţii, convocări, activităţi metodice, simpozioane, seminarii, 
conferinţe, stagii în grupuri de lucru etc., orientate spre atingerea următoarelor 
obiective: 

– informarea generală în domeniul specialităţii; 
– actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor în domeniul activităţii 

profesionale; 
– dobândirea unor noi cunoştinţe şi deprinderi profesionale; 
– lărgirea ariei cunoştinţelor profesionale şi dezvoltare a competenţelor 

interdisciplinare în domeniul de activitate; 
– creşterea nivelului de educaţie civică a personalului.    
 
B) Pregătirea continuă asigurată prin instituţii de învăţământ 

specializate 
 

Rolul principal în asigurarea necesarului de pregătire a personalului 
M.I.R.A. revine instituţiilor de învăţământ din structura ministerului, prin cursuri 
organizate în sistem compact, intensive sau pe module, la forma de zi sau prin 
învăţământ la distanţă.  

Succesiunea cursurilor, momentul efectuării, durata lor şi alte elemente 
necesare planificării sunt stabilite prin Ghidul carierei personalului, sistemul 
cursurilor de pregătire continuă în M.I.R.A. incluzând: cursuri de carieră (de 
iniţiere şi pentru dezvoltarea carierei), cursuri de perfecţionare curentă a 
activităţii (în legătură directă cu atribuţiile nemijlocite ale personalului), cursuri 
pentru iniţierea şi perfecţionarea în domeniul limbilor străine şi cursuri de 
reconversie profesională.  

 
C) Pregătirea autoplanificată a personalului  
 
Această categorie de pregătire se realizează în scopul dobândirii 

cunoştinţelor, abilităţilor, aptitudinilor şi atitudinilor profesionale sau 
extraprofesionale care asigură dezvoltarea individuală a personalului M.I.R.A., 
formele şi modalităţile de organizare fiind lăsate la latitudinea fiecărui lucrător. 
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II. Determinarea necesarului de pregătire a personalului 

Pentru a fi eficientă, instruirea personalului unei organizaţii trebuie 
planificată şi monitorizată cu atenţie. Fără o abordare sistematică, pe paşi concret 
stabiliţi, este puţin probabil că se vor atinge obiectivele propuse. De aceea, primul 
şi cel mai important pas care trebuie făcut îl constituie identificarea nevoilor de 
pregătire pe toate nivelurile relevante: al întregii organizaţii, al structurilor de grup, 
al postului şi al individului, ordinea de studiu fiind aleatorie; analiza acestor 
elemente trebuie să releve punctele tari şi punctele slabe ale pregătirii şi să 
contureze oportunităţile de dezvoltare prin obiective operaţionale formulate  
printr-un singur comportament observabil şi măsurabil, în cel puţin o sarcină 
concretă, sarcină prin care acesta este testat pe parcursul şi/sau la finalul 
procesului de pregătire, precizând ce va şti să facă personalul sau ce va trebui 
să ştie să facă cu ceea ce ştie.  

În cadrul M.I.R.A., pregătirea continuă a personalului se organizează şi se 
desfăşoară pe baza determinării necesarului de pregătire, în urma analizei modului 
de desfăşurare a activităţilor curente, a îndeplinirii atribuţiilor şi misiunilor, a 
rezultatelor verificărilor periodice, ale inspecţiilor/controalelor, precum şi a datelor 
furnizate de evaluările de serviciu anuale. 

Necesarul de pregătire la nivelul unei unităţi şi al componentelor funcţionale 
ale acesteia se determină anual de către compartimentele specializate. Acestea, 
după consultarea şefilor cu responsabilităţi în domeniu, elaborează diagnoza 
necesarului de pregătire (activitate de analiză prin care se determină starea 
sistemului de pregătire continuă şi se stabilesc elementele necesare pentru 
proiectarea planurilor şi programelor de pregătire). 

Necesarul de pregătire individuală a personalului se determină de către 
şefii nemijlociţi, pe baza elementelor prezentate mai jos, şi oferă conţinutul planului 
de pregătire continuă la nivelul unităţii: 

a) misiunile unităţilor şi ale compartimentelor funcţionale, conform 
regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora; 

b) standardele ocupaţionale corespunzătoare fiecărei categorii de funcţii; 
c) procedurile standard de operare; 
d) specificarea cerinţelor posturilor, precum şi descrierea sarcinilor, 

îndatoririlor şi responsabilităţilor cuprinse în fişa postului; 
e) datele existente în evaluările de serviciu anuale (parţiale);  
f) planul de dezvoltare a carierei personalului; 
 
III. Categorii de pregătire – rolul lor 

 
Pentru personalul M.I.R.A., pregătirea continuă constituie obligaţie de 

serviciu şi reprezintă o responsabilitate individuală, fiecare şef, potrivit diagramei 
relaţiilor de subordonare, având obligaţia de a-şi pregăti subordonaţii nemijlociţi în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor şi misiunilor instituţiei. Acest lucru se realizează 
eficient prin pregătirea de specialitate care cuprinde: 

a) pregătirea potrivit structurii funcţionale/locului de muncă – se 
desfăşoară concomitent cu activităţile curente, prin pregătire individuală dirijată sau 
activităţi în comun sub coordonarea şefilor nemijlociţi; 

b) pregătirea prin discipline de sprijin – prin obiectele de studiu care, 
fără a face parte nemijlocit din categoria celor de specialitate, contribuie la 
îndeplinirea atribuţiilor profesionale; 

c) pregătirea generală în domeniul armei – se desfăşoară cu întregul 
efectiv, pe categorii de personal, şi cuprinde discipline şi teme de pregătire din 
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domeniile: securităţii naţionale, ordinii publice, tacticii de armă şi pregătire juridică 
generală.   

 
IV. Atribuţiile şefilor (managerilor) nemijlociţi  

 
Rolul managerilor de nivel mediu este esenţial în stabilirea programelor de 

pregătire a personalului unei organizaţii, ei fiind cei care analizează informaţiile 
rezultate în urma identificării nevoilor de pregătire de la nivelul structurilor proprii, 
preconizează standardele de performanţă pe care trebuie să le atingă subordonaţii 
şi organizează pregătirea acestora. 

Şefii nemijlociţi au următoarele atribuţii principale în domeniul pregătirii 
continue:  

a) organizează pregătirea de specialitate a subordonaţilor potrivit 
specificului structurii/compartimentului/locului de muncă; 

b) coordonează pregătirea individuală a personalului subordonat;  
c) determină nevoile individuale de pregătire ale personalului;  
d) evaluează pregătirea personalului subordonat; 
e) întocmesc proiectele planurilor de pregătire de specialitate a 

personalului;  
f) asigură organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire;  
g) evaluează, anual, nivelul pregătirii dobândite în cadrul programelor 

desfăşurate; 
h) participă la determinarea nevoilor de pregătire a personalului 

subordonat. 
În realizarea atribuţiilor pe linia pregătirii continue, şefii nemijlociţi trebuie să 

colaboreze permanent cu subiecţii  programelor de instruire, acest aspect fiind 
benefic atât pentru organizaţie în ansamblu (cresc performanţele angajaţilor, sunt 
reţinuţi numai angajaţii performanţi, se realizează fidelizarea lor), cât şi pentru 
angajaţi (creşte motivaţia personală, acumulează cunoştinţe şi experienţă, creşte 
încrederea în sine, îşi dezvoltă potenţialul în vederea promovării). 

Finalitatea atribuţiilor menţionate trebuie materializată în documente prin 
care organizaţia poate să informeze mai bine personalul propriu despre treptele  
carierei, nevoile imediate şi de perspectivă ale pregătirii, să motiveze personalul în 
operaţionalizarea obiectivelor stabilite. 

 
V. Documente de organizare a pregătirii continue  

 
Documentele de organizare, planificare şi evidenţă a pregătirii continue 

elaborate de unităţi sunt următoarele: 
• diagnoza anuală a nevoilor de pregătire continuă care se actualizează 

după încheierea procesului de evaluare a pregătirii personalului; 
• dispoziţia de zi pe unitate privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii 

continue (se elaborează la începutul anului calendaristic); 
• planul de pregătire continuă a personalului organizată de unităţi, 

actualizat/ completat ori de câte ori este nevoie şi cuprinde: 
– tematicile pentru pregătirea de specialitate, trageri şi educaţie fizică; 
– programele pentru îndrumarea pregătirii manageriale, îndrumarea 

integrării profesionale şi cele de pregătire complementară; 
– graficul anual al pregătirii continue a personalului prin cursuri. 

• programul lunar / trimestrial / semestrial, după caz, de pregătire a 
personalului unităţii; 
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• mapa cu lecţiile prezentate în cadrul activităţilor de pregătire  
şi cu documentele de organizare şi desfăşurare a exerciţiilor, aplicaţiilor 
etc.; 

• mapa cu documentele de organizare şi desfăşurare a evaluării pregătirii 
personalului şi de evidenţă a rezultatelor obţinute în cadrul acesteia; 

• evidenţa participării personalului la activităţile de pregătire; 
• raportul anual de evaluare a pregătirii continue în unitate; 
• analize, sinteze, studii cu privire la pregătirea continuă a personalului. 
 
VI. Evaluarea pregătirii continue a personalului  

 
Literatura de specialitate reţine că alături de predare şi învăţare, evaluarea 

este a treia latură a procesului de învăţământ, fiind un element de conexiune 
inversă, reglator, autoreglator. Reprezentând o utilitate diagnostică şi prognostică, 
prin emiterea unor judecăţi de valoare asupra progresului în planul pregătirii, 
evaluarea evidenţiază cele două operaţii prin care îşi realizează funcţia: măsurarea 
şi aprecierea.  

La nivelul unităţilor M.I.R.A., procesul de pregătire continuă organizat pe 
durata unui an trebuie supus validării prin evaluarea programelor elaborate în acest 
scop şi evaluarea pregătirii individuale a personalului. Direcţiile principale spre care 
trebuie orientată evaluarea sunt:  

– performanţa de a învăţa – se evaluează realizarea de către personal a 
obiectivelor programelor de instruire; 

– performanţa la locul de muncă – postinstruirea – modul de aplicare în 
practică a cunoştinţelor, utilitatea programului de pregătire;   

– performanţa unităţii – prin evaluarea creşterii eficienţei şi eficacităţii 
unităţii, a rezolvării problemelor specifice. 

Rezultatul evaluării este unul dintre elementele care oferă date despre 
nevoile de instruire a personalului, punând în balanţă obiectivele programelor şi 
operaţionalizarea lor, conţinutul programelor şi măsura dobândirii cunoştinţelor şi 
deprinderilor necesare îndeplinirii cu eficienţă a atribuţiilor profesionale.  

Evaluarea  pregătirii continue a personalului se realizează anual în 
perioada octombrie-noiembrie, la pregătirea de specialitate şi trageri şi, semestrial, 
la educaţie fizică, timpul necesar derulării acestei activităţi fiind alocat în afara celui 
prevăzut în bugetele trimestriale.     

Formele de verificare a personalului la pregătirea de specialitate se 
stabilesc de către şefii unităţilor (instituţiilor), în funcţie de specificul obiectivelor 
urmărite prin programele de pregătire desfăşurate.  

Rezultatele obţinute la verificările pregătirii individuale se înscriu în 
aprecierile de serviciu anuale, constituind unul din elementele ce trebuie avut în 
vedere la determinarea nevoilor de pregătire a personalului. 

Pregătirea profesională este un proces continuu, care implică investiţii  
de natură umană, materială şi financiară relativ costisitoare. Luarea în  
considerare a acestora prin prisma rezultatelor dorite ale instruirii trebuie să se 
fundamenteze pe necesităţile reale ale unităţii şi personalului, succesul pregătirii 
depinzând de măsura în care se ştie ce trebuie făcut, de ce, pentru cine şi în ce 
mod.  
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CONSUMUL DE DROGURI ÎN ROMÂNIA153 

 
Subinspector de poliţie sociolog drd. Aurora LEFTER, 

 Agenţia Naţională Antidrog 
 
  

Pentru o parte dintre ţările europene ex-comuniste, ţări cu un context 
politic, economic şi social similar, fenomenul consumului de droguri a început să 
devină o problemă abia cu schimbările socio-politice din anii ’90, «deschiderea 
graniţelor» contribuind semnificativ în acest sens. România, iniţial ţară de tranzit 
pentru droguri, a devenit, în scurt timp, şi ţară de consumatori.  

Principala categorie de populaţie vulnerabilă la consumul de droguri este, 
fără îndoială, cea a tinerilor. Asupra populaţiei mature, expuse şi ea aceluiaşi risc, 
acţionează anumiţi factori de protecţie care reduc vulnerabilitatea indivizilor în faţa 
problemelor relaţionate cu drogurile : 

 vârsta, prin maturitatea pe care o presupune,  
 o anumită rigiditate în asimilarea de noi comportamente şi/sau stiluri de 

viaţă, conservatorismul, teama de necunoscut; 
 responsabilităţile multiple ale adulţilor pe plan social, profesional dar, 

mai ales, familial;  
 îndoctrinarea ideologică specifică perioadei comuniste şi în care erau 

accentuate, în mod evident, consecinţele consumului de droguri şi  
violenţa cotidiană pe care o implică, determină adulţii de peste 30-35 de ani să 
întâmpine ideea consumului de droguri cu repulsie, respingere, dezaprobare şi 
anxietate. 

Spre deosebire de populaţia matură, populaţia tânără este mult mai 
deschisă la nou, mai predispusă la noi experienţe, la risc. În plus, în locul unei 
mass-media “septice”, riguros cenzurate, din perioada comunistă, asistăm la o 
explozie nediscriminativă, mai ales pe internet, de informaţii despre droguri în care 
consumul de droguri este deseori prezentat ca o alternativă (ce-i drept, 
recunoscută ca indezirabilă social) de a face faţă vieţii.  

Impactul a fost foarte mare în rândul tinerilor care, din curiozitate, teribilism 
sau solidaritate faţă de anturaj, au început să consume droguri, iar din 1995154 au 
început să bată la porţile spitalului de psihiatrie primii pacienţi dependenţi care 
solicitau tratament. Societatea românească a fost luată prin surprindere de acest 
flagel al drogurilor şi, cu toate eforturile depuse, unele probleme persistă. Astfel, 
deşi medicii  reuşesc să îndepărteze dependenţa fizică, deoarece lanţul terapeutic 
este incomplet, neexistând ultima verigă şi în acelaşi timp cea mai importantă – 
veriga comunităţilor terapeutice, pentru tratarea dependenţei psihice, ei se întorc în 
acelaşi mediu, acelaşi anturaj şi până la reînceperea consumului nu există decât 
un pas. 

Absenţa, până acum 4-5 ani, a instrumentelor de cuantificare şi evaluare a 
situaţiei drogurilor, a influenţat această evoluţie, deoarece pentru fundamentarea 
strategiilor şi politicilor de răspuns în domeniul drogurilor sunt necesare date 
realiste, relevante şi comparabile. 

                                                 
153 Materialul a fost prezentat în cadrul unui referat susţinut în programul doctoral. 
154 Monitorizarea cazurilor a început în 2001. 

http://www.anit.ro/comunitate.php
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A. Date statistice 
 

1. Admiterea la tratament ca urmare a consumului de droguri 
În anul 2007, în unităţile sanitare care aparţin Ministerului Sănătăţii 

Publice155, a fost înregistrat un total de 1.893 admiteri la tratament156 ca urmare a 
consumului de substanţe psihoactive. Comparativ cu anul 2006, în anul de referinţă 
sunt 19 cazuri mai puţin, dar se observă o menţinere a creşterii numărului de 
persoane care solicită tratament pentru prima dată. 

 
Tabel 1. Incidenţa admiterilor la tratament (număr de persoane) în 

perioada 2001-2007 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nr. de persoane care solicită 
tratament pentru prima dată 1416 1059 924 710 653 801 928
Nr. de persoane tratate anterior 718 678 1146 792 885 1111 965

Total  2134 1737 2070 1502 1538 1912 1893
Sursa datelor: Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea 

Sistemului Informaţional şi Informatic din Domeniul Sănătăţii 
 
Atât în 2006, cât şi în 2007, drogul principal pentru care a fost solicitat 

tratament a fost heroina: 2006 – 48%, 2007 – 49%. Din totalul celor 915 persoane 
admise la tratament, în anul 2006, ca urmare a consumului de heroină, 70,38% au 
fost înregistrate pentru grupa de vârsta 20 – 29 de ani (347 de cazuri pentru grupa 
de vârsta 20 – 24 de ani şi 297 de cazuri pentru grupa de vârsta 25 – 29 de ani). 

Distribuţia în funcţie de vârstă a celor 1.893 de persoane admise la 
tratament, în anul 2007157, a fost următoarea: 0-14 ani – 3%; 15-19 ani – 13%;  
20-29 ani – 43%; 30-39 ani – 16%; 40-49 ani – 7%; peste 50 de ani – 18%. 

Referitor la distribuţia teritorială, se observă concentrarea acestora cu 
predilecţie în Municipiul Bucureşti: în anul 2006 – 46% din totalul admiterilor la 
tratament, iar în 2007 – 48%158.  

 
În anul 2007, în două unităţi medicale din Bucureşti159 au fost admişi la 

tratament, ca urmare a consumului de heroină, 1.587 de consumatori: 
 769 – program de dezintoxicare: Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. 

Alexandru Obregia” – (Secţia 16 – 118 şi Secţia 17 – 132) şi Spitalul Sf. Stelian 
(519); 

 818 – administrare tratament de substituţie cu agonist de opiacee: 
Centrul de Sănătate Mintală nr. 4 al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. 
Alexandru Obregia” (117) şi Spitalul Sf. Stelian (701).  

                                                 
155 În perioada 2001-2005, numărul unităţilor medicale incluse în sistemul de raportare naţional a 
fost de 20 de unităţi medicale din judeţele: Arad, Argeş – 2 unităţi, Botoşani, Braşov – 2 unităţi, 
Cluj – 2 unităţi, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Mureş, Neamţ, Sibiu, Suceava, Timiş – 2 
unităţi, Mun. Bucureşti – 2 unităţi; în anul 2006 a scăzut la 18 unităţi medicale, iar în anul 2007 la 
14 unităţi medicale. 
156 Date agregate (nu se pot evidenţia cazurile unice de admitere la tratament) 
157 Raportarea Ministerului Sănătăţii Publice (Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea 
Sistemului Informaţional şi Informatic din Domeniul Sănătăţii) 
158 Spit. Psih. Titan „Dr. C-tin Gorgos” – 37 şi Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru 
Obregia” – 871 
159 nu sunt disponibile datele de la Spit. Psih. Titan „Dr. C-tin Gorgos” (Centru de Sănătate 
Mintală – CSM 3) 
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Distribuţia acestora în funcţie de vârstă arată că majoritatea persoanelor au 
vârsta până în 30 de ani: 

 81,6% – Spitalul „Prof. Dr. Al. Obregia” (program de dezintoxicare); 
 86,5% – Spitalul Sf. Stelian (program de dezintoxicare); 
 72% – Spitalul „Prof. Dr. Al. Obregia” (administrare tratament de 

substituţie); 
 87%, respectiv 86,2% – Spitalul Sf. Stelian (administrare tratament de 

substituţie). 
 
Tabel 2. – Distribuţia numărului de consumatori de heroină în funcţie 

de vârstă, tip de asistenţă şi unitatea medicală de tratament – 2007 
Din care: -% 

Tip de 
asistenţă 

Unitatea 
medicală 

Total 
asistaţi 
heroină 
nr. 

15-
19 
ani 

20-24 
ani 

25-29 
ani 

30-34 
ani 

35-39 
ani 

≥ 40 
ani Neprecizat 

Spitalul 
„Prof. Dr. 
Al. 
Obregia” 

250 7,2 40,4 34 13,2 3,2 2 - program de 
dezintoxicare 

Spitalul Sf. 
Stelian 519 3,7 41,8 41 10 2,7 0,8 - 

CSM 4 117 27 45 11 5 1 11 
Spitalul Sf. 
Stelian –
ambulatoriu 

464 2,8 42 42,2 9,9 2,2 0,9 - administrare 
tratament de 
substituţie cu 
agonist de 
opiacee 

Spitalul Sf. 
Stelian – 
formular 
special 

237 1,3 33,8 51,1 11,4 2,1 0,4  

Sursa datelor: Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, 
C.E.T.T.T Sf. Stelian 

 
În Centrele de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog160, în cursul 

anului 2007, au intrat în tratament şi au beneficiat exclusiv de servicii de asistenţă 
un număr de 527 de consumatori de substanţe ilicite şi licite (31 – alcool şi tutun şi 
496 – droguri ilicite)161. Şi în acest caz, drogul principal pentru care s-a solicitat 
tratament este heroina (74% din cazuri162), iar dintre cei care au primit asistenţă 
77,7% au vârsta cuprinsă între 15-29 de ani. 

 
Tabel 3. Distribuţia consumatorilor de droguri ilicite, care au primit 

asistenţă în CPECA, în funcţie de vârstă – 2007 
Grupa 
de 
vârstă 

< 14 
ani 

15-19 
ani 

20-24 
ani 

25-29 
ani 

30-34 
ani 

35-39 
ani 

≥ 40 
ani neprecizat Total

Nr. 1 45 160 180 67 21 11 11 496 
% 0,2 9,1 32,3 36,3 13,5 4,2 2,2 2,2 100 

Sursa datelor:Agenţia Naţională Antidrog 
                                                 
160 CPECA reprezintă reţeaua naţională a Agenţiei Naţionale Antidrog; există 47 de centre: câte unul 
în fiecare judeţ şi sector al Municipiului Bucureşti; furnizarea de servicii de asistenţă, în regim 
ambulatoriu, pentru consumatorii de droguri prin reţeaua teritorială a ANA – CPECA a început în 
septembrie 2006  
161 Raportarea s-a realizat pentru consumatorii care au solicitat tratament în cursul anului 2007, 
fără a include pe cei care au continuat tratamentul început în anul anterior celui de raportare 
162 urmat de canabis - 15%, pentru consum de alcool - 5% din cazuri, cocaină – 1%, ecstasy-1%, 
substanţe volatile -1%, nicotină -1%, 1%- substanţe hipnotice şi sedative, 1%- alte opiacee şi alte 
substanţe stimulante 
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2. Vârsta de debut 
Distribuţia în funcţie de vârsta de debut a celor 250 consumatori de 

heroină, internaţi pentru dezintoxicare în Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. 
Alexandru Obregia” indică faptul că: 

 50% au început consumul de heroină între 15-19 ani, 
 mai mult de ¼ (26,5%) între 20-24 de ani, 
 iar 10,4% până la 15 ani. 

 
Tabel 4. Distribuţia cazurilor, care au fost internate în Spitalului Clinic 

de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, în funcţie de vârsta de debut – 
2007 

tip_drog 

varsta_ 
debut Alcool Heroina 

Heroina+
Cocaina

Heroina+
Metadona Cocaina Marijuana 

Altele 
(Ketamină, 
Metadonă, 
Solvenţi, 

Alprazolam) Total 
<=14 ani 7 26 1 2 36
15-19 ani 12 126  138
20-24 ani 34 66  100
25-29 ani 28 23 1  1 53
30-34 ani 21 4 1 1  1 28
35-39 ani 26 1  27
40-44 ani 16 2  18
>=45 ani 43 0  43
Total 187 248 1 1 1 1 4 443

Sursa datelor: Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” 
 
Şi în cazul beneficiarilor care au primit asistenţă în Centrele de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog, distribuţia în funcţie de vârsta de debut este 
asemănătoare: 

 41,7% au început consumul între 15-19 ani; 
 aproximativ ¼ (24,2%) între 20-24 de ani; 
 iar 10,8% până la 15 ani. 

 
Tabel 5. Distribuţia cazurilor, care au beneficiat de servicii de 

asistenţă în Centrele de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, în funcţie 
de vârsta de debut – 2007 
 vârsta_debut 

 
<=14 
ani 15-19 ani 20-24 

ani 
25-29 

ani 
30-34 

ani 
35-39 

ani 
40-44 

ani 
>=45 
ani Neprecizat Total 

Nr. cazuri 57 220 127 39 21 9 6 2 46 527
% 

0,8 1,7 4,2 ,3 ,8 ,2 ,4 
8

,6 00
Sursa datelor:Agenţia Naţională Antidrog 

 

În cazul consumatorilor de heroină care au beneficiat de servicii de 
asistenţă în Centrele de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, distribuţia în 
funcţie de vârsta de debut este: 

 42% au început consumul de heroină între 15-19 ani; 
 mai mult de ¼ (27%) între 20-24 de ani; 
 iar 11% sub 14 ani. 

 
B. Studii în populaţia generală (GPS – 2004, 2007) 
Unul dintre indicatorii prin care Agenţia Naţională Antidrog monitorizează 

consumul de droguri din România este Prevalenţa şi stabilirea modelelor de 
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consum în rândul populaţiei generale. În anul 2004 a fost realizat primul studiu 
naţional privind cunoştinţele, atitudinile, practicile legate de consumul de droguri în 
populaţia generală (persoane în vârstă de 15-64 ani)163. În vederea analizării 
tendinţelor, în anul 2008 s-a finalizat al doilea studiu de acest tip164. 

 
Tabel 5. Prevalenţa consumului de droguri ilegale de-a lungul vieţii, 

în funcţie de grupa de vârstă -% 
Grupa de vârstă Total 

Anul Drogul 15-24 
ani 

25-34 
ani 

35-44 
ani 

45-54 
ani 

55-64 
ani 

15-64 
ani 

Cannabis 2,7 3,0 1,0 0,5  1,7 
Cocaină 0,4 1,0 0,2   0,4 
Heroină 0,3 0,5    0,2 
Ectasy 0,8 0,3    0,3 
Amfetamine 0,3 0,6    0,2 

2004 

LSD  0,6    0,2 
Cannabis 3,7 2,2 0,8 0,2 0,1 1,5 
Cocaină 0,1 0,1    0,1 
Heroină 0,1 0,2 0,1   0,1 
Ecstasy 0,7 0,6 0,4   0,4 
Amfetamine 0,1 0,1    0,1 
Inhalante 0,2 0,1  0,1  0,1 

2007 

Cocaină sau 
heroină pe cale 
injectabilă 

0,1 0,2 0,1   0,1 

 
Studiile realizate în rândul populaţiei generale au arătat că: 

 pentru populaţia de toate vârstele 
 drogul cel mai experimentat este cannabisul, înregistrându-se o 
scădere de 0,2% (1,7% - 2004, 1,5% - 2007); 
 în 2004, următorul drog consumat este cocaina (0,4%), urmată de 
ecstasy (0,3%), iar în 2007 consumul de cocaină este în scădere (de 
la 0,4% la 0,1%), fiind devansat de ecstasy care înregistrează o 
creştere de la 0,3% la 0,4%;  

 în funcţie de grupa de vârstă 
 drogul care este experimentat de populaţia de toate vârstele este 
cannabisul, celelalte droguri (cocaină, heroină, ecstasy, amfetamine, 
inhalante) sunt încercate cu precădere de populaţia tânără, 15-34 ani; 
de asemenea, pentru populaţia în vârstă de peste 55 ani, pentru care 
în 2004 prevalenţa a fost 0, în 2007 se înregistrează o prevalenţă de 
0,1% pentru cannabis; 
 în anul 2004, prevalenţa consumului diferitelor droguri de-a lungul vieţii 
înregistrează cele mai ridicate procente în rândul populaţiei cu vârsta 
cuprinsă între 25 şi 34 ani, cu excepţia prevalenţei consumului de 
ecstasy, raportat cu precădere de către tinerii de 15-24 ani; 

                                                 
163 http://www.ana.gov.ro/rom/Interior%20carte%20ROM.pdf; finanţarea a fost asigurată prin 
intermediul Fondului Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malarie; N= 3500- populaţie 
neinstituţionalizată cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 de ani, culegerea datelor s-a realizat în 2004; 
164 http://www.ana.gov.ro/rom/upl/rezultate_studiu_populatia_generala.doc; finanţarea a fost 
asigurată prin intermediul Fondului Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malarie şi 
Acordul de Grant semnat între Agenţia Naţională Antidrog şi Centrul European de Monitorizare a 
Drogurilor şi Dependenţei de Droguri (GA.07.RTX.022.1.0.); N= 7497- populaţie 
neinstituţionalizată cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 de ani (marjă maximă de eroare de +/-1,2% la 
un nivel de încredere de 95%), culegerea datelor s-a realizat în 2007 
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 în anul 2007, comparativ cu anul 2004: 
• cea mai mare prevalenţă se înregistrează tot pentru canabis, dar 

pentru grupa de vârstă 15-24 de ani (pentru care se înregistrează o 
creştere de 1% ajungând la 3,7%), pentru tinerii de 25-34 de ani 
prevalenţa scade de la 3% la 2,2%;  

• ecstasy, deşi scade prevalenţa de la 0,8% la 0,7%, rămâne un drog 
consumat mai mult de tinerii de 15-24 de ani comparativ cu cei de 
25-34 de ani, pentru care se înregistrează o creştere de la 0,3% la 
0,6%; 

• după cannabis şi ecstasy, consumul de inhalante are o prevalenţă 
mai mare la tinerii de 15-24 de ani (0,2%)comparativ cu cei de 25-34 
de ani (0,1%); 

• deşi se înregistrează o scădere pentru consumul de cocaină pentru 
toate grupele de vârstă (de la 1% la 0,1% pentru tinerii de 25-34 de 
ani, de la 0,4% la 0,1% pentru subiecţii de 15-24 de ani şi de la 0,2% 
la 0% pentru cei de 35-44 de ani), iar pentru cel de heroină pentru 
primele două grupe de vârstă (de la 0,5% la 0,2% pentru tinerii de 
25-34 de ani, de la 0,3% la 0,1% pentru subiecţii de 15-24 de ani), în 
anul 2007 apare un consum de 0,1% pentru heroină pentru subiecţii 
de 35-44 de ani şi un consum de cocaină sau heroină pe cale 
injectabilă: 0,2% pentru tinerii de 25-34 de ani şi 0,1% atât pentru 
tinerii de 15-24 de ani, cât şi pentru adulţii de 35-44 de ani; 

• consumul de amfetamine scade în 2007 la 0,1% atât pentru 
subiecţii de 25-34 de ani (2004-0,6%), cât şi cei de 15-24 de ani 
(2004-0,3%); 

• pentru consumul de LSD s-a înregistrat doar în anul 2004 o 
prevalenţă de 0,6% pentru tinerii de 25-34 de ani.  

 
Conform studiului din 2007, se mai pot face următoarele precizări: 

 vârsta de debut în consum: 
 cannabis – cea mai mică vârstă declarată a fost de 11 ani; 76,6% 
dintre consumatorii de cannabis menţionând o vârstă de debut de 
până la 24 ani; 
 ecstasy – cea mai mică vârstă de debut declarată a fost 14 ani, iar 
cea mai mare vârstă de debut fiind de 30 ani. 

 diferenţe de gen 
 bărbaţii, spre deosebire de femei, au încercat, cel puţin o dată în 
viaţă, toate tipurile de droguri ilegale: 2,3% cannabis, 0,5% ecstasy, 
0,2% heroină şi 0,1% celelalte categorii de droguri; 
 pentru femei s-a înregistrat un consum experimental pentru: cannabis 
– 0,7%, ecstasy – 0,2%, inhalante şi halucinogene – 0,1%. 

 prevalenţa consumului de droguri ilegale în Bucureşti 

 pentru toţi indicatorii epidemiologici cheie datele înregistrate au valori 
mai mari în Bucureşti faţă de restul ţării: 6,8% de-a lungul vieţii, 2,3% 
în ultimul an şi 0,5% în ultima lună; 
 spre deosebire de restul ţării, în Bucureşti repondenţii au declarat că 
au consumat toate tipurile de droguri ilegale menţionate în chestionar; 
 prevalenţa consumului de cannabis de-a lungul vieţii – 5,6%, cea în 
ultimul an – 2%, iar cea în ultima lună – 0,5%; 
 prevalenţa consumului de cannabis de-a lungul vieţii, în funcţie de 
vârstă, indică că acest tip de comportament apare cel mai frecvent la 
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grupa 25-34 ani – 10,7%, urmată de grupa cea mai mică, 15-24 ani – 
9,7% şi 35-44 ani cu 3,8%; 
 comparativ cu femeile, bărbaţii au declarat un consum mai mare de 
cannabis: prevalenţa de-a lungul vieţii bărbaţi-9,4%, femei-2,2%; 
pentru consumul recent165 bărbaţi 3,5% comparativ cu 0,6% dintre 
femei, iar pentru consumul actual166 1%bărbaţi şi doar 0,1% pentru 
femei; 
 cea mai mică vârstă de debut în consumul de cannabis a fost de 11 
ani, iar cea mai mare a fost de 34 ani. 

 disponibilitatea drogurilor pe piaţă  
 la nivel naţional, un procent mai mare – 20% din populaţia generală 
cu vârstă cuprinsă între 15 şi 64 ani au declarat că este uşor să îţi 
procuri diferite droguri în termen de 24 de ore167; 
 în cazul tinerilor în vârstă de 15-24 ani, aceste procente ajung până la 
30%, ceea ce înseamnă că aproximativ 1/3 din populaţia tânără 
consideră că poate procura uşor drogurile menţionate mai sus în 
termen de 24 de ore. 
 cel mai facil acces a fost declarat de către bucureşteni (procente 
pentru răspunsul „uşor de obţinut în 24 ore” în funcţie de drog – între 
30% şi 40%), comparativ cu celelalte regiuni în care procentele s-au 
situat între 20-30%: 
 aceste percepţii referitoare la disponibilitatea diferitelor droguri pe 
piaţă au la bază într-o oarecare măsură şi conştientizarea de către 
populaţie a problemei consumului de droguri, peste jumătate (55%) 
dintre cei intervievaţi declarând că problema drogurilor în zona în care 
locuiesc este „importantă/foarte importantă”.  

 
C. Consumul de droguri în rândul tinerilor din România168 
Studiul a fost realizat în perioada 2004-2005 de organizaţia Salvaţi 

Copiii169. Populaţia ţintă a fost reprezentată de tinerii cu vârsta cuprinsă între  
11 şi 22 ani, mărimea eşantionului la nivel naţional fiind de 2.500 de respondenţi. 
Rezultatele au indicat faptul că la nivelul întregului eşantion, cei care au  
consumat vreodată un drog ilegal reprezintă 4%. Pe categorii de vârstă170, 
prevalenţa consumului de droguri de-a lungul vieţii era de 1,1% pentru copiii în 
vârstă de 11-14 ani, 3,3% pentru tinerii în vârstă de 15-18 ani şi 10,8% pentru 
tinerii în vârstă de 19-22 ani. În cazul consumului experimental, marijuana a fost 
drogul cel mai des menţionat (2,5% dintre respondenţi), urmat de calmante (0,5%) 
şi heroină (0,4%).  
                                                 
165 Prevalenţa consumului în ultimele 12 luni. 
166 Prevalenţa consumului în ultimele 30 de zile. 
167 Haşiş/Marijuana: dificil – 73,3%, uşor – 26,7%; Cocaină: dificil – 77,4%, uşor – 22,6%; 
Heroină: dificil – 77,1%, uşor – 22,9%; Ecstasy sau alte droguri de substanţă: dificil – 75,2%, uşor 
– 24,8%; LSD, acizi: dificil – 77,4%, uşor – 22,6%. 
168 Salvaţi Copiii. (2005) – Consumul de droguri în rândul tinerilor din România – Raport de 
cercetare. Speed Promotion, Bucureşti. 
169 Finanţarea fiind asigurată prin Programul Fondului Global de Combatere a HIV/SIDA, 
Tuberculozei şi Malariei. 
170 Autorii au selectat aceste categorii de vârstă în funcţie de diferitele cicluri de învăţământ din 
România: 11-14 ani – gimnaziu, 15-18 ani – liceu, 19-22 ani – studenţi sau tineri care nu şi-au 
continuat studiile. 
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D. Studii în populaţia şcolară (învăţământul preuniversitar) 
 
D1. Cercetări la nivel naţional – ESPAD171 (1999, 2003, 2007172) 
 
Studiul naţional privind consumul de tutun, alcool şi droguri ilicite (ESPAD) 

se desfăşoară în peste 30 de ţări europene, la intervale de 4 ani şi se referă la 
adolescenţii de 16 ani care frecventează cursurile de zi în instituţiile de învăţământ 
postgimnazial. Proiectul este iniţiat de Consiliul Suedez de Informaţii privind 
Alcoolul şi alte Droguri (CAN173) şi are ca scop (la nivel european) obţinerea de 
date comparabile privind cunoştinţele, atitudinile, practicile elevilor de liceu (15-16 
ani) privind consumul de droguri din cât mai multe ţări, făcând în acest fel posibilă 
conturarea unor tendinţe privind caracteristicile consumului la acest segment de 
vârstă, în diferite state. 

Instrumentul folosit la colectarea datelor este chestionarul autoadministrat. 
Tipurile de drog studiate sunt: tutun, alcool, tranchilizante/sedative, heroină, 
cocaină, marihuana/haşiş, inhalante, amfetamine, steroizi anabolizanţi, LSD, 
ciuperci halucinogene, ecstasy. 

Primul studiu ESPAD, în România, a fost derulat în anul 1999, iar 
următoarele în 2003 şi 2007. Primele două studii au fost realizate de Institutul de 
Management al Serviciilor de Sănătate174, finanţarea fiind asigurată din fondurile 
bugetare ale Ministerului Sănătăţii, iar cel din 2007 în parteneriat de Şcoala 
Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar (eşantionarea), Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării (a facilitat accesul în şcoli şi a furnizat baza de date a şcolilor 
pentru eşantionare) şi Agenţia Naţională Antidrog (aplicarea chestionarelor prin 
Centrele de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog).  

În anul 2003, eşantionul a fost de 209 şcoli, numărul de elevi din baza de 
date fiind de 4.371 elevi (născuţi în anul 1987). În 2007, studiul este reprezentativ 
la nivel naţional şi regional pentru elevii născuţi în anul 1991 (grupul ţintă); au fost 
selectate 116 şcoli şi la nivelul fiecărei şcoli câte două clase (o clasă a IX-a din 
care au fost invitaţi să participe la completarea chestionarului toţi elevii prezenţi, 
indiferent de anul naşterii şi o clasă a X-a din care au fost invitaţi să participe doar 
elevii născuţi în anul 1991). În cadrul acestei cercetări, au fost aplicate efectiv 
2.719 chestionare dintre care 2.307 elevilor născuţi în 1991, diferenţa fiind 
reprezentată de elevii născuţi în alţi ani.  

 
Rezultate  

 Prevalenţa consumului de droguri de-a lungul vieţii în rândul 
elevilor de 16 ani (2003): 

 3,4% – oricare tip de drog ilegal (4,8% în cazul băieţilor şi 2,4% în 
cazul fetelor); 
 5,6% – tranchilizante sau sedative, procurate fără prescripţie medicală 
 3,1% – consumul combinat de alcool cu cannabis (băieţi: 2,3%, fete: 
3,8%); 
 2,6% – marijuana/haşiş (3,9% – băieţi şi 1,6% – fete); 
 1,5% – solvenţi, inhalanţi; 
 0,6% – ecstasy; 

                                                 
171 ESPAD – European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs – Proiectul şcolar 
european privind consumul de alcool şi alte droguri. 
172 Nu au fost publicate rezultatele. 
173 CAN (Swedish Council for Information on Alcohol and other Drugs, Stockholm/Suedia). 
174 numele instituţiei, în anul 2003, fiind Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate. 
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 0,7% – cocaină (1,1% băieţi şi 0,6% fete). 
 

 Comparativ 2003 cu 1999 – exceptând cocaina şi alcoolul combinat cu 
medicamente la care prevalenţa a scăzut, s-au înregistrat diferite sporuri de 
creştere în 2003 faţă de 1999: 

 consumul de marihuana/haşiş s-a dublat în anul 2003 (2,6%) faţă de 
1999 – (1,3%); 
 consumul de ecstasy s-a triplat în 2003 (0,6%) faţă de 1999 (0,2%);  
 consumul de amfetamine s-a dublat în 2003 (0,4%) faţă de 1999 
(0,2%); 
 drogurile injectabile (heroina) se consumă în proporţie de 0,3% în anul 
2003 faţă de 0,2% în 1999. 

 
 Vârsta de debut în consumul drogurilor – comparativ cu anul 1999, în 

2003 cocaina, heroina, amfetaminele, marijuana/haşiş prezintă o descreştere în 
prevalenţa debutului precoce, în timp ce ecstasy, substanţele inhalante, steroizii 
anabolizanţi sau alcoolul împreună cu medicamentele înregistrează sporuri de 
creştere ale prevalenţei debutului precoce până la vârsta de 16 ani. 

 
D2. Cercetări la nivel judeţean175 – în perioada 2005-2007 au fost 

realizate 11 studii176,177 la nivel judeţean, studii utile atât specialiştilor şi publicului 
larg dar, mai ales, personalului din structurile teritoriale ale Agenţiei Naţionale 
Antidrog pentru elaborarea Strategiilor locale şi a Planurilor de Acţiune pentru 
implementarea acestor strategii. 

 
Tabel 6.Studii realizate la nivel judeţean privind consumul de alcool, 

tutun şi droguri ilicite 
Nr.  Judeţ Anul Autorii Populaţia 

investigată Tip de drog  Rezultate 

1 Arad 2005
178 

CPECA Arad în 
colaborare cu: 
- Direcţia de 
Sănătate 
Publică a Jud. 
Arad  
- Inspectoratul 
Şcolar al Jud. 
Arad 

eşantion aleatoriu 
(o marjă de eroare 
de 6%) de 1107 
elevi din clasa a 
VIII-a şi a XII-a din 
municipiul Arad 

- tutun 
- alcool 
- droguri ilicite 

Consum de droguri: 
- 2,6% -clasa a VIII-a 
- 9,1% - clasa a XII-a 

2 Iaşi 2005 

CPECA Iaşi în 
parteneriat cu  
- Fundaţia 
„Alături de Voi” 
România,  
- Inspectoratul 

eşantion de 934 de 
elevi reprezentativ 
pentru populaţia 
şcolară din 
învăţământ liceal 
din municipiul Iaşi 

- tutun 
- cafea 
- alcool 
- droguri ilicite 

prevalenţa 
consumului de-a 
lungul vieţii: 
- 13,9% droguri, 
- 9,7% canabis; 
- 0,7% ecstasy; 

                                                 
175 Mai multe detalii despre studii se găsesc în Pavel Abraham (coord) –Repere ştiinţifice ale 
consumului de droguri în societatea românească, Cluj- Napoca, Editura Napoca Star, 2008 
(http://www.ana.gov.ro/rom/studii.htm);  
176 în afară de studiile prezentate, volumul mai conţine şi studiul privind consumul de droguri ilicite 
realizat, în 2005, în liceele şi universităţile bihorene de către catedra de Sociologie şi Asistenţă 
Socială, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Oradea în cadrul proiectului de 
grant CNCSIS de tip A nr. 273. 
177 în prezent sunt în diferite etape încă 11 studii derulate de către CPECA cu/fără alţi parteneri 
(jud. Alba, Buzău, Bihor, Brăila, Dolj, Galaţi, Olt, Sălaj,Vaslui, Vâlcea, Vrancea). 
178 Studiul a mai fost realizat de Direcţia de Sănătate Publică a Jud. Arad în fiecare an în perioada 
2000-2004 utilizându-se acelaşi chestionar. 
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Şcolar 
Judeţean Iaşi 

- 0,2% cocaină; 
- 0,2% heroină 
- 0,1% opiu 

3. Timiş 2005
179 

CPECA Timiş în 
parteneriat cu  
-Autoritatea de 
Sănă-tate 
Publică Timiş 
- Universitatea 
de Medicină şi 
Farmacie „Victor 
Babeş” 
Timişoara 

Un eşantion 
aleatoriu, de 1243 
de elevi, 
reprezentativ 
pentru elevii din 
învăţământul 
preuniversitar din 
mun. Timişoara 

- tutun 
- alcool 
- droguri ilicite 

prevalenţa 
consumului de-a 
lungul vieţii: 
- 60,1% tutun; 
- 69,4% alcool; 
- 4,3% droguri ilicite 
(marijuana, haşiş, 
cocaină, heroină, 
ecstasy) 

4. Cluj 2006 

CPECA Cluj în 
colaborare cu: 
- Universitatea 
de Medicină şi 
Farmacie Cluj-
Napoca 
- Inspectoratul 
de poliţie Cluj 
- Inspectoratul 
Şcolar al 
Jud.Cluj 
- voluntari 

eşantion stratificat 
pe cote (criterii: 
anul de studiu şi 
mediu urban/rural) 
de 1208 elevi 
(clasele VIII-XII) 
din jud. Cluj 

- substanţe 
psihoactive 

Droguri (altele decât 
tutun): 
- 6% - au consumat 
sau au încercat să 
consume cel puţin un 
drog de-a lungul 
vieţii; 
- 2% - consumă în 
prezent 

5.  Harghita 2006 

CPECA 
Harghita şi 
Centrul Judeţean 
de Asistenţă 
Psihopedagogică 
Harghita 

eşantionare 
multistadială şi 
stratificată, 
eşantion 
reprezentativ 
pentru populaţia 
şcolară, din mediul 
urban, cu vârsta 
între 13-19 ani 

- tutun 
- cafea 
- alcool 
- droguri ilicite 

prevalenţa 
consumului de-a 
lungul vieţii: 
- 55% tutun; 
- 61% cafea; 
- 62% alcool; 
- 3% inhalanţi; 
- 3% marijuana 
- 1% ecstasy 

6 Satu 
Mare 2006 

CPECA Satu 
Mare în 
parteneriat cu 
Organizaţia 
„Caritas” Satu 
Mare 

eşantionare multi-
stadială, 
stratificată; 
eşantion de 1.696 
elevi (1.001 - 
urban şi 695 – 
rural), 
reprezentativ la 
nivel judeţean 
pentru populaţia 
şcolară, cu vârsta 
cuprinsă între 15 şi 
20 de ani (clasele 
IX-XIII) 

- tutun 
- alcool 
- droguri ilicite 

prevalenţa 
consumului de-a 
lungul vieţii: 
-53,2% tutun; 
-45,7% alcool; 
- 4,3% marijuana; 
- 3,4% 
tranchil./sedative 
- 1,1 % ecstasy  
- 1% heroină; 
-1% cocaină; 
- 0,9% LSD 
- 0,7% amfetamine  
- 0,7% crack; 
- 0,4% GHB 
- 0,6% ciuperci 
halucinogene 

7. Botoşani 2007 

CPECA 
Botoşani cu 
sprijinul: 
- Asociaţiei 
pentru 
Sănătate, 
Educaţie şi 

N= 300 de copii şi 
tineri (pe bază de 
voluntariat)din 
mun. Botoşani, cu 
vârste cuprinse 
între 10 şi 25 de 
ani 

 
- tutun 
 

Consum de tutun: 
61% 

                                                 
179 Studiul a mai fost realizat de Autoritatea de Sănătate Publică Timiş şi Universitatea de Medicină 
şi Farmacie „Victor Babeş”, Timişoara în 2001, 2002 şi 2003. 
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Familie şi al  
- voluntarilor  

8. Cluj 2007 

CPECA Cluj şi 
Universitatea 
„Babeş-Bolyai”, 
Facultatea de 
Socio-logie şi 
Asistenţă 
Socială şi 
Facultatea 
de Psihologie şi 
Ştiinţe ale 
Educaţiei 

eşantion pe cote 
de 704 studenţi , 
reprezentativ po-
pulaţia studenţilor 
(nivel licenţă) de 
la universităţile de 
stat şi private din 
municipiul Cluj-
Napoca,  

-alcool şi 
substanţe 
psihotrope 

- 9% au consumat 
sau au experimentat 
cel puţin o dată în 
viaţă un drog ilicit 

9. Constanţa 2007 

Agenţia 
Naţională 
Antidrog – 
Centru de Studii 
şi CPECA 
Constanţa în 
parteneriat cu  
- Asociaţia 
Psihologilor şi 
Psihopedago-
gilor PRO 
CIVITAS 
Constanţa şi  
- voluntari 

eşantion reprezen-
tativ pentru popu-
laţia şcolară din în-
văţământul preuni-
versitar din jud. 
Constanţa, bista-
dială, pe cote de 
1039 de elevi 
(95%- nivel de 
încredere a 
rezultatelor şi 3%- 
eroare de 
reprezentativitate) 

- tutun 
- alcool 
- droguri ilicite 

prevalenţa 
consumului de-a 
lungul vieţii: 
- 51,5% tutun; 
- 81,4% alcool; 
- 5,1% tranchilizante 
sau sedative fără 
sfatul medicului; 
- 3,2% 
marijuana/haşiş 
- 1,3% ecstasy 
- 47,8% au ajuns, de-
a lungul vieţii la 
starea de beţie; 

10 Mureş 2007 

Agenţia 
Naţională 
Antidrog – 
Centru de Studii 
şi CPECA 
Mureş 

eşantion de 570 de 
subiecţi, reprezen-
tativ (cu o rată de 
eroare a 
eşantionării de 
4%) pentru 
populaţia şcolară, 
cu vârsta cuprinsă 
între 15 şi 20 de 
ani (clasele IX-XIII) 
din municipiul 
Târgu Mureş 

- tutun 
- alcool 
- droguri ilicite 

prevalenţa 
consumului de-a 
lungul vieţii: 
- 57,7% tutun; 
- 61,9% alcool; 
- 7,4% marijuana; 
- 3% tranchil. sau 
sedative; 
- 2 % ecstasy  
- 1,1% LSD 
- ketamină – 0,5%, 
- metadona, cocaină 
şi amfetaminele –
fiecare cu câte 0,2%) 

11 Neamţ 2007 

Agenţia 
Naţională 
Antidrog – 
Centrul de 
Studii şi 
CPECA Neamţ 

eşantionare multi-
stadială, pe cote; 
un eşantion de 
1155 de persoane 
(95% - nivel de 
încredere a 
rezultatelor şi 
2,8%- eroare de 
reprezentativitate a 
eşantionului) 
reprezentativ 
pentru populaţia 
şcolară din 
învăţământul 
preuniversitar din 
mediul urban, din 
judeţul Neamţ 

-droguri ilicite 

prevalenţa 
consumului de-a 
lungul vieţii: 
- 4,5% marijuana; 
- 2,3% tranchilizante 
sau sedative; 
-1,1% cocaină; 
-0,8% ketamină; 
- 0,8 % ecstasy; 
- 0,2% heroină; 
- 0,1% crack; 
- 0,1% ciuperci 
halucinogene; 
- 0,1% amfetamine. 
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În concluzie, având în vedere că: 
• prevalenţa consumului de ecstasy, cocaină şi heroină este statistic 

semnificativă la categoria de vârstă 15-34 ani; 
• deşi încă având valori mici, există consum de droguri injectabile; 
• debutul în consumul de droguri se face la vârste fragede (11 ani pentru 

cel de cannabis), 
apare evidentă nevoia iniţierii şi implementării în rândul populaţiei şcolare 

din învăţământul gimnazial şi chiar primar, şi nu numai (deci şi pentru cei care au 
abandonat şcoala) de: 

 programe/strategii preventive de informare în legătură cu riscurile pe 
termen scurt, mediu şi lung ale uzului, abuzului şi dependenţei de aceste 
trei categorii de substanţe, precum şi cu riscurile asociate consumului de 
droguri injectabile (contractarea, prin folosirea în comun a seringilor, a 
HIV, hepatita B şi C, intoxicaţii cu substanţele folosite pentru diluarea 
heroinei ori a altor droguri, deces cauzat de supradoză); 
 programe de formare de abilităţi cu rol de protecţie în scopul 
întârzierii debutului în consum. 

 
Identificarea nivelului de cunoştinţe cu privire la droguri şi efectele 

acestora, atitudinea faţă de consumul şi consumatorii de droguri, precum şi 
practicile de consum trebuie să reprezinte punctul de plecare în construirea şi 
punerea în practică a proiectelor şi programelor de prevenire a consumului de 
droguri, astfel încât măsurile respective să vină în întâmpinarea problemelor cu 
care se confruntă acest segment de populaţie, să răspundă nevoilor reale ale 
acesteia. 
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	Principala categorie de populaţie vulnerabilă la consumul de droguri este, fără îndoială, cea a tinerilor. Asupra populaţiei mature, expuse şi ea aceluiaşi risc, acţionează anumiţi factori de protecţie care reduc vulnerabilitatea indivizilor în faţa problemelor relaţionate cu drogurile :
	Impactul a fost foarte mare în rândul tinerilor care, din curiozitate, teribilism sau solidaritate faţă de anturaj, au început să consume droguri, iar din 1995  au început să bată la porţile spitalului de psihiatrie primii pacienţi dependenţi care solicitau tratament. Societatea românească a fost luată prin surprindere de acest flagel al drogurilor şi, cu toate eforturile depuse, unele probleme persistă. Astfel, deşi medicii  reuşesc să îndepărteze dependenţa fizică, deoarece lanţul terapeutic este incomplet, neexistând ultima verigă şi în acelaşi timp cea mai importantă – veriga comunităţilor terapeutice, pentru tratarea dependenţei psihice, ei se întorc în acelaşi mediu, acelaşi anturaj şi până la reînceperea consumului nu există decât un pas.
	 pentru toţi indicatorii epidemiologici cheie datele înregistrate au valori mai mari în Bucureşti faţă de restul ţării: 6,8% de-a lungul vieţii, 2,3% în ultimul an şi 0,5% în ultima lună;
	 disponibilitatea drogurilor pe piaţă 



