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Jurnalul practicilor pozitive comunitare

POLIŢIA COMUNITARĂ ÎN ROMÂNIA
Prof. univ. dr. Pavel ABRAHAM
Drd. Victor NICOLĂESCU

Implicarea
comunităţii
în
activitatea de prevenire şi combatere a
criminalităţii a devenit, în ultimii ani, un
subiect de mare interes, atât în rândul

Criminalitatea,
ca
subprodus
inevitabil al funcţionării sistemului social,
a constituit întotdeauna un motiv de
preocupare pentru guverne şi de nelinişte
pentru populaţie.
Ca tendinţă, acest fenomen a
evoluat continuu, atât în timp, cât şi în
spaţiu, determinând, în mod corelativ, o
creştere a cererii sociale de securitate, care
să se concretizeze în instaurarea şi
consolidarea stării de ordine publică,
juridică, socială şi morală. Din păcate,
instituţiile abilitate nu răspund încă într-o
manieră adecvată tuturor ameninţărilor la
adresa acestor valori.
Incapacitatea sistemului justiţiei
penale de a prelua iniţiativa în lupta cu
fenomenul criminalităţii este determinată
de o multitudine de factori.
Sistemele de drept evoluează mai
lent
decât
formele
negative
de
comportament social şi nu sunt apte să
sesizeze şi să creeze rapid un cadru legal
necesar exercitării unei acţiuni eficiente de
prevenire şi combatere a acestora.
Este evident că, în majoritatea
cazurilor, structura şi atribuţiile forţelor de
ordine publică sunt determinate, mai mult
de necesităţi conjuncturale decât de
imperative ale unor strategii bine
fundamentate, care să valorifice atât datele
dintr-o analiză lucidă a situaţiei operative
la un moment dat, cât şi prognoza realistă
a evoluţiei şi tendinţelor criminalităţii pe
termen scurt, mediu şi îndelungat.
De asemenea,
creşterea
şi
diversificarea formelor de manifestare a
criminalităţii a demonstrat necesitatea unei
noi abordări conceptuale a locului şi
rolului poliţiei în comunitate.
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opiniei publice şi al factorilor de decizie,
cât şi al structurilor cu atribuţii în apărarea
şi aplicarea legii.
Această concepţie, deşi nu este
nouă, a căpătat în actualele circumstanţe o
amploare deosebită. Pentru prima dată se
manifestă o anumită tentativă de implicare
a cetăţenilor într-un domeniu care era
considerat de competenţa exclusivă a
poliţiei. În ultimul deceniu, în domeniul
prevenirii criminalităţi se vorbeşte deseori
despre parteneriat, ceea ce demonstrează
că nu este vorba de o sarcină rezervată
exclusiv poliţiei, având loc o deplasare a
statutului acesteia , de la organ însărcinat
cu aplicarea legii, la cel de organ de
serviciu public.
În acest context, s-a diseminat în
cadrul forţelor de poliţie modelul Poliţiei
Comunitare, structură creată din dorinţa de
a se depăşi un stadiu caracterizat printr-o
strictă organizare ierarhică, o accentuată
diviziune
a
muncii
şi
aplicarea
nediferenţiată a legii faţă de toţi cetăţenii,
care nu lua în considerare capacităţile
diferite ale grupurilor sociale de a respecta
cadrul normativ existent.
Abordări conceptuale
comunitare

ale

poliţiei

Poliţia comunitară se prezintă sub
forma unei varietăţi de programe, strategii,
studii şi teorii. De-a lungul secolului 20,
programele care se focalizau pe relaţiile
poliţie-comunitate au deplasat filosofia
poliţiei către un sistem care să reunească
poliţia şi comunitatea pentru a reduce
ostilitatea şi a îmbunătăţi comunicarea.
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de folositor pentru poliţie, acest model
analizează critic metodele tradiţionale şi
stimulează noi abordări şi cercetări.
Principiile sale fundamentale sunt:
• Vecinătatea care cuprinde
consumatori de droguri, reţele
de prostituţie, bande de tineri
şi oameni fără adăpost este
caracterizată
de
teamă,
dezordine şi rate înalte ale
criminalităţii.
• Clădirile deteriorate, care rămân
nereparate,
şi
comportamentele
deviante atrag infractorii şi conduc la
crimă.
• Teama şi criminalitatea se reduc în
aceste vecinătăţi prin cooperarea
dintre poliţie şi cetăţeni. Mai mult
decât lupta împotriva criminalităţii,
ocrotirea, siguranţa şi menţinerea
ordinii comunităţii ar trebui să fie
priorităţile absolute ale poliţiei.
Mesajul autorilor se referă la
faptul că rezidenţii dezvoltă un sentiment
puternic al comunităţii atunci când
interacţionează unul cu celălalt şi când
sunt mândri de condiţiile de viaţă oferite
de vecinătatea lor. Dar, atunci când cineva
sparge un geam şi el nu este înlocuit, mult
mai multe geamuri ale ferestrelor se vor
sparge în perioada următoare. Geamurile
ferestrelor sparte sau clădirile care nu sunt
îngrijite, sunt semnale că oamenii trăiesc
într-o zonă care nu-i interesează. Imaginea
deteriorării şi apatia acţionează ca un
magnet care atrage infractorii. Cu cât
vecinătăţile devin zone periferice cu atât
va creşte populaţia care comite
infracţiuni, ceea ce va conduce la
creşterea sentimentului de teamă.
Pentru comunitate şi poliţie,
modelul ferestrelor sparte ilustrează
importanţa corectării semnelor minore ale
degradării mediului de viaţă şi menţinerea
ordinii pe străzi. Acţiunea ar trebui să se
concentreze pe vandalism, graffiti,
consumul public de droguri şi alte
infracţiuni minore care pot conduce la
probleme mult mai grave ce pot distruge
vecinătatea. Poliţia ar trebui să considere
infracţiunile minore nu ca dăunătoare, ci
ca ameninţări reale pentru comunitate.

Poliţia comunitară diferă de programele ce
vizau numai aceste relaţii pentru că
reprezintă o filosofie amplă care se
adresează în întregime departamentului de
poliţie şi comunităţii, în timp ce
programele respective au fost criticate
pentru că se concentrează numai asupra
cetăţenilor care reprezintă minorităţile.
Herman Goldstein, prin lucrările
sale care descriu poliţia orientată către
problemă, este unul dintre liderii de vârf
ce a asigurat un fundament teoretic pentru
poliţia comunitară. El a arătat că poliţia
este mai mult interesată în a oferi un
răspuns rapid şi în a trata simptomele
problemei decât să se concentreze pe
probleme în sine. Încă odată, s-a afirmat
că poliţia trebuie să comunice cu
rezidenţii, să înţeleagă problemele
comunităţii şi să lucreze pentru a găsi cele
mai bune soluţii.

Goldstein
diferenţia
poliţia
comunitară de poliţia orientată către
problemă prin sublinierea faptului că
prima accentua angajarea comunităţii. Faţă
de aceasta, el adăuga faptul că activitatea
de control social depinde în esenţă mai
mult de reţelele sociale decât de poliţie şi
că poliţia poate numai să sprijine aceste
reţele. Acelaşi autor reconceptualizează
ceea ce face poliţia, se focalizează pe
problemele cu care se confruntă,
încurajează o abordare mult mai analitică a
acestor probleme şi cere poliţiei să creeze
variate strategii, una dintre acestea fiind
colaborarea cu comunitatea pentru
rezolvarea unei probleme particulare.
Golstein a observat că marea diferenţă
dintre poliţia comunitară şi poliţia
orientată către problemă, era accentul
masiv pe care prima formă îl pune pe
parteneriatul cu comunitatea şi concepţia
diferită asupra a ceea ce poate face poliţia.
James Wilson, un analist politic, şi
George Kelling, un criminolog, au
publicat în Atlantic Monthly un articol
(1982) intitulat “Broken Windows: The
Police and Neighborhood Safety”. Teoria
dezvoltată de aceşti doi autori, numită
“modelul ferestrelor sparte”, este un factor
prezent în poliţia comunitară şi o
schimbare
esenţială
în
practicile,
cercetările şi studiile poliţieneşti. Extrem
Numărul 1-2/2002
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Lyman (1999) a furnizat o
ilustrare asupra modului în care modelul
ferestrelor sparte, în combinaţie cu
abordarea toleranţei zero, a fost aplicat cu
succes pentru reducerea criminalităţii în
sistemul de metrou din New York.
Modelul toleranţei zero se referă la
acţiunea poliţiei faţă de infracţiunile
minore, ce sunt luate în serios. William
Bratton, ca şef al New York Police Transit
Police, a testat teoria ferestrelor sparte prin
aplicarea legilor care se referă la calitatea
vieţii, constatând că semnele minore ale
dezordinii au un impact enorm asupra
criminalităţii majore. Bratton a descoperit
că cei care călătoresc fără să plătească
biletul - cerşetori agresivi, oameni fără
adăpost, consumatori de droguri contribuie la dezordine şi cresc rata
criminalităţii cu violenţă. Poliţia a
descoperit că aceleaşi persoane care
violează legea prin sărirea pragurilor de le
punctele de control a biletului sunt de fapt
cei care fură de la călători.
Cheia a fost arestarea celor care comit
infracţiuni minore pentru a reduce
infracţiunile cu violenţă. Bratton a aplicat
aceeaşi abordare pentru întreg oraşul
atunci când a devenit consilier al NYPD.
De exemplu, el a ordonat să se aresteze
“spălătorii de parbrize”, în fapt persoane
care cer bani de la conducătorii auto
staţionaţi la intersecţii sub pretextul
spălării geamurilor maşinilor.
Fuller (1998) a utilizat modelul
ferestrelor sparte pentru a fi inclus în
perspectiva
“pacificatoare”.
Această
perspectivă este caracterizată de faptul că
structurile sistemului de justiţie şi cetăţenii
lucrează împreună pentru a reduce
problemele sociale şi suferinţa umană, în
acest
sens
constituindu-se
reţele
comunitare
pentru
a
controla
criminalitatea. Această poziţie aduce
modificări
tradiţionalului
“război
împotriva criminalităţii”, în care
infractorul era privit ca un inamic pentru
care pedepsirea aspră şi rapidă reprezenta
cel mai adecvat răspuns. Asemenea opinii
sunt adânc înrădăcinate în societatea
noastră.
Perspectiva
pacificatoare,
subliniază justiţia socială, rezolvarea
conflictelor, reabilitarea şi credinţa că
oamenii au nevoie să coopereze pentru a
îmbunătăţi calitatea vieţii în comunităţile
Numărul 1-2/2002

în care trăiesc. Este un model cuprinzător
prin care indivizii sunt împuterniciţi şi
care asigură oportunităţile ca ei să-şi
controleze destinele. Fuller (1998) a
afirmat că perspectiva pacificatoare nu
este o neglijare a criminalităţii. În multe
cazuri, ea este foarte fermă cu
criminalitatea, dar prin acest sistem se
caută să se transforme atât indivizii
(criminalii) cât şi instituţiile care produc
acest tip de indivizi. De asemenea, se cere
o atitudine clară instituţiilor care aplică
justiţia pentru diferite clase, pentru a nu fi
etichetate ca fiind rasiste.
Fuller (1998) este critic cu
articolul în care Wilson şi Kelling au
prezentat modelul ferestrelor sparte,
datorită accentului prea mare pus pe
încrederea că poliţia poate rezolva
problemele. Perspectiva pacificatoare nu
se focalizează pe “vânarea” sau arestarea
indezirabilor, ci îi vrea incluşi în
comunitate, unde vor fi ajutaţi prin diferite
programe (programe de recreare pentru
tineri, centre de primire pentru oamenii
fără adăpost şi programe anti-drog).
Susan Trojanowicz (1992), a
identificat două teorii suplimentare care
susţin poliţia comunitară:
1. teoria
responsabilităţii
normative
apreciază
că
majoritatea oamenilor sunt
bine intenţionaţi şi că ei vor
coopera cu alţii pentru a
facilita
construirea
consensului. Cu cât grupuri
variate împărtăşesc mai
mult valori, credinţe şi
scopuri comune, cu atât este
mai probabil să fie de acord
asupra scopurilor comune
atunci
când
ei
vor
interacţiona
împreună
pentru
a-şi
îmbunătăţi
vecinătăţile lor.
2. teoria criticii sociale se
concentrează pe modalităţile
prin
care
oamenii
se
coalizează împreună pentru a
corecta şi a depăşi obstacolele
sociale, economice şi politice
care-i
obstrucţionează
în
atingerea nevoilor lor. Teoria
îmbracă trei concepte de bază:
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a. Conştientizarea.
Înainte de a li se
cere
schimbarea
oamenii trebuie să
fie educaţi asupra
circumstanţelor
prezente.
b. Împuternicirea.
Oamenii trebuie să
acţioneze pentru aşi
îmbunătăţi
condiţia lor.
c. Emanciparea.
Oamenii
pot
dobândi eliberarea
prin acţiune socială.
O forţă care reţine dezvoltarea
poliţiei comunitare este credinţa că poliţia
este redusă în eficienţa sa prin limitarea
utilizării metodelor de tip “război
împotriva crimei” şi “lupta împotriva
criminalităţii”. Aceste abordări tradiţionale
se concentrează mai degrabă pe probleme,
decât pe cauze şi simptome.
În
consecinţă,
o
abordare
alternativă la problema criminalităţii este
necesar să fie tratată. Cu toate că poliţia
este insuficient echipată şi pregătită,
remarcându-se lipsa resurselor de a
controla
problemele
sociale
care
alimentează
criminalitatea,
poliţia
comunitară este o încercare de a rezolva
problemele criminalităţii prin analizarea
cauzelor şi simptomelor.
Congresul SUA a susţinut poliţia
comunitară prin adoptarea unei legi în
1994, Violent Crime Control and Law
Enforcement Act. Această lege reprezintă
cea mai mare iniţiativă legislativă ce viza
criminalitatea din istoria SUA, proiectul
costând aproximativ 30 de miliarde de
dolari. Principalele direcţii vizau:
• Criminalitatea violentă şi construirea
mai multor închisori;
• Suplimentarea efectivelor de poliţişti
cu încă 100.000 (număr atins în 1999);
• Sprijinirea poliţiei comunitare de pe
întreg teritoriul
american
prin
finanţarea agenţiilor locale şi statale
care adoptau conceptul.

este un subiect de dezbătut. Aceste
probleme sunt comune pentru multe
discipline. Când directorii agenţiilor de
poliţie planifică şi implementează poliţia
comunitară, se constată multe diferenţe
între organizaţii. Un departament poate
desemna anumiţi ofiţeri pentru “a face
poliţie comunitară”, în timp ce restul
departamentului
operează
utilizând
metodele tradiţionale. Un alt departament
poate să prevadă beneficii pentru întreg
departamentul prin abordarea filosofiei
poliţiei comunitare. Diferenţele dintre
definiţie, concept şi implementarea sa
creează probleme pentru cercetători în
încercarea de a studia diferite agenţii de
poliţie şi comunităţi, în scopul realizării
unor comparaţii benefice.
Cel care a oferit o definiţie
fundamentală a poliţiei comunitare a fost
Robert Trojanowicz. El a fost un pionier
recunoscut pe plan internaţional prin
cercetarea directă realizată în Flint,
Michigan Neighborhood Foot Patrol
Program, un experiment care a demonstrat
potenţialul
poliţiei
comunitare.
Trojanowicz a înfiinţat Centrul Naţional
pentru Poliţia Comunitară în Michigan
State University. Definiţia fundamentală
regăsită în manualele din Academiile de
Poliţie din SUA este următoarea
(Trojanowicz and Bucqueroux, 1998):
Poliţia comunitară este o filosofie
şi o strategie organizaţională care
promovează un nou parteneriat între
cetăţeni şi poliţia lor. Ea se bazează pe
premisa că poliţia şi comunitatea trebuie
să lucreze împreună ca parteneri egali
pentru a identifica, evalua şi rezolva
probleme contemporane cum ar fi
criminalitatea, teama de criminalitate,
drogurile, dezordinea fizică şi socială şi
decăderea vecinătăţii. Toate aceste
eforturi se axează pe îmbunătăţirea
calităţii vieţii în zonă. Poliţia comunitară
necesită angajarea fiecărui om din
departament în adoptarea filosofiei sale.
Ea cere fiecărui angajat să găsească
modalităţile de a exprima această nouă
filosofie în activităţile sale, precum şi
echilibrarea nevoii de a menţine răspunsul
eficient şi imediat la urgenţele şi
incidentele ce apar cu obiectivul de a
explora noi iniţiative proactive care se
fixează pe rezolvarea problemelor înainte

Poliţia comunitară este un concept care nu
are o definiţie comună printre teoreticieni
şi practicieni. Chiar şi termenul în sine

Numărul 1-2/2002

4

Jurnalul practicilor pozitive comunitare
implementate împreună. De exemplu,
componenta strategică clarifică modurile
de operare pentru celelalte două.
Poliţia comunitară reprezintă o
stare de perpetuă schimbare pentru că ea
se îmbunătăţeşte şi se reinventează
permanent. Datorită acestui fapt, definiţiile
se vor schimba permanent. Pentru a întări
potenţialul şi succesul poliţiei comunitare,
dar şi pentru a-i stimula creativitatea, o
largă definiţie acţionează ca un magnet ce
atrage o serie de subconcepte, filosofii,
programe, strategii, metode, discipline şi
tehnologii benefice. Această definiţie largă
caută noi direcţii într-un mediu aflat în
schimbare şi deschide uşa teoreticienilor şi
practicienilor ale căror inovaţii sunt
limitate în proiectarea lor.
Realizând o sinteză a definiţiilor
care se vehiculează în privinţa poliţiei
comunitare, Philip Purpura (2001)
propune următoarea definiţie:
Poliţia comunitară este o filosofie
a întregului departament de poliţie care
practic trasează practici de succes din
trecut şi prezent, menţindu-se în acelaşi
timp o imagine pentru viitor şi o proiectare
interdisciplinară prin “împrumutarea”
conceptuală de la o varietate de discipline
(ex. marketing) pentru a produce cele mai
creative, eficiente şi efective abordări,
pentru a căuta cele mai bune relaţii şi
parteneriate cu diverse persoane şi grupuri,
în scopul controlului criminalităţii,
reducerii
sentimentului
de
teamă,
rezolvării problemelor criminalităţii şi
îmbunătăţirii calităţii vieţii.
O
definiţie
sintetică,
ce
concentrează diferitele puncte de vedere
exprimate de numeroşi autori, este cea
cunoscută sub numele de “cei nouă P ai
poliţiei
comunitare”1:
“Poliţia
comunitară este o filosofie a unui
serviciu permanent consacrat unei
activităţi de poliţie personalizate, în
care acelaşi ofiţer de poliţie patrulează
şi lucrează în aceeaşi zonă tot timpul ca
o parte descentralizată ce are un
parteneriat proactiv cu cetăţenii pentru
a identifica şi rezolva problemele”.

ca ele să se întâmple sau să escaladeze.
Poliţia comunitară se bazează pe
descentralizarea
şi
personalizarea
serviciului de poliţie în aşa fel încât
ofiţerii operativi să aibă oportunitatea,
libertatea şi mandatul de a se concentra
pe construirea comunităţii şi rezolvarea
problemelor din comunitate, scopul final
fiind ca fiecare vecinătate să devină un loc
mai bun şi mai sigur în care să se
muncească şi să se locuiască.
Foarte multe strategii ale poliţiei sunt
construite pentru aplicarea unor măsuri de
forţă după ce o perturbare a liniştii şi
ordinii
publice
se
înregistrează,
minimalizându-se sau subestimându-se
importanţa a ceea ce se poate face înainte
de a începe. Problema este că atunci când
o tulburare stradală începe, opţiunile se
îngustează foarte mult şi toate alegerile nu
sunt prea atrăgătoare: responsabilitatea
oricărui guvern este de a restabili ordinea
cât mai repede posibil, să salveze vieţile
cetăţenilor, să protejeze proprietatea şi să
prevină extinderea violenţelor. De
asemenea, trebuie să se asigure că alte
grupuri nu exploatează situaţia pentru
atingerea propriilor scopuri.
Willard Oliver (1998) a oferit o
definiţie a poliţiei comunitare care conţine
trei componente:
1. Poliţia orientată strategic
utilizează practicile şi procedurile
tradiţionale
ale
poliţiei
şi
îşi
redirecţionează resursele către problemele
zonelor care se confruntă cu “valuri” de
criminalitate.
2. Poliţia orientată către
comunitate include o varietate de
programe şi strategii care deschid liniile de
comunicaţie între poliţie şi cetăţeni şi
alimentează crearea unui sentiment al
comunităţii.
3. Poliţia orientată către
problemă este un efort concertat al
poliţiei
de
a
determina
cauzele
criminalităţii şi dezordinii sociale, de a
identifica soluţiile la probleme şi de a
implementa programe viabile. Această
componentă se derulează continuu, cu
evaluări şi modernizări permanente.
Oliver subliniază faptul că cele trei
componente sunt o structură interconectată
de programe ce trebuie să fie
Numărul 1-2/2002
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ale unui sistem general care asigură
menţinerea şi respectarea valorilor morale,
iar criminalitatea este un fenomen social
care priveşte întreaga comunitate, s-a
procedat la derularea unor etape care să
contureze un cadru adecvat pentru o
colaborare pozitivă între poliţie şi
comunitate. Etapizarea procesului a
rezultat din conştientizarea faptului că,
implementarea poliţiei comunitare nu este
nici o simplă politică de schimbare care
poate fi rezolvată prin elaborarea unui act
legislativ care să consfinţească oficial
noua filozofie de poliţie şi nici o simplă
restructurare
pentru
eficientizarea
serviciilor existente.
Astfel,
s-a
considerat
că
prevenirea criminalităţii trebuie să devină
o prioritate a oricărui tip de cercetare, fiind
impusă de necesitatea evaluării gradului
de utilitate şi eficienţă al diferitelor forme
şi mijloace de intervenţie şi control social.
De aceea, având ca bază
principiile pe care se fundamentează
conceptul de Poliţie Comunitară şi anume:
consultarea colectivităţii în luarea
deciziilor importante, în stabilirea
obiectivelor şi priorităţilor poliţiei,
împărţirea responsabilităţii în domeniul
infracţional şi atragerea şi sprijinirea
participării colectivităţii la activităţile de
prevenire, un prim pas a fost făcut în anul
1994, prin înfiinţarea Serviciului de
Prevenire, reorganizat în anul 1998, când
s-a creat Institutul pentru Cercetarea şi
Prevenirea
Criminalităţii,
aflat
în
subordinea Inspectoratului General al
Poliţiei Române. Având ca principal scop
elaborarea de studii şi cercetări
criminologice şi poliţieneşti, rezultatele
acestora fiind un suport în fundamentarea
strategiilor de prevenire şi sprijinire a
actului managerial, Institutul s-a implicat
în aria largă a problemelor comunităţii
printr-o serie de activităţi cum ar fi:
organizarea de campanii mass-media
pentru promovarea conceptului de Poliţiei
Comunitară;
implicarea
membrilor
comunităţii şi a structurilor cu atribuţii
educaţionale
(guvernamentale
şi
neguvernamentale) în acţiuni de prevenire
pentru reducerea criminalităţii; elaborarea
unor programe de asistenţă şi consiliere a
victimelor pentru a preveni victimizarea,
diferenţiate pe categorii de victime,

Etape ale dezvoltării poliţiei
comunitare în România
Poliţia comunitară reprezintă
materializarea unei viziuni în care
conceptele cheie sunt: organizarea
descentralizată, flexibilitatea operaţională
şi analiza problematicii criminalităţii, atât
în dimensiunile sale penale, cât şi într-un
context mai larg, socio-cultural, în care
regulile procedurale şi autoritatea devin
subsidiare
negocierii,
acordându-se
prioritate îmbunătăţirii calităţii vieţii pe
plan local.
Implementarea filosofiei poliţiei
comunitare în cadrul structurilor de poliţie
din România a fost o consecinţă firească a
amplelor schimbări care s-au produs la
nivelul întregii societăţi, prin aderarea la
valorile europene şi euro-atlantice. Cu
siguranţă, nu a fost suficient să se accepte
valorile, ci a fost mai important ca ele să
fie transpuse în funcţionarea unor instituţii
ale statului de drept.
Prin opţiunea fundamentală făcută
în Decembrie 1989, de aderare la un
sistem de valori propriu lumii civilizate,
bazat pe democraţie, respectul drepturilor
şi libertăţilor cetăţeneşti, protecţia
minorităţilor, dialog şi toleranţă, România
a fost obligată să-şi reformeze din temelie
toate instituţiile sale, inclusiv aparatul
poliţienesc, prin transformarea acestuia
într-o instituţie în slujba cetăţeanului, prin
realizarea unor structuri funcţionale şi
flexibile care să asigure în mod eficient
îndeplinirea sarcinilor specifice, precum şi
prin creşterea capacităţii de răspuns
adecvat la dinamica situaţiei operative.
Capacitatea instituţiilor de aplicare a legii,
deci şi a structurilor poliţieneşti de a
asigura menţinerea liniştii publice, de a
proteja
drepturile
şi
libertăţile
fundamentale ale omului, dar şi de a
combate flagelul infracţionalităţii a
reprezentat şi reprezintă o condiţie
esenţială pentru ca România să fie parte
componentă a acestui spaţiu al libertăţii,
securităţii şi justiţiei, care este Uniunea
Europeană.
Plecând de la aceiaşi idee,
conform căreia familia, şcoala, serviciile
sociale, grupurile comunitare etc. sunt,
împreună cu poliţia, elementele esenţiale
Numărul 1-2/2002
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suportul comunităţii în diminuarea riscului
victimizării etc.
Participarea comunitară permite
intervenţia mai multor persoane care
provin din toate mediile socio-culturale şi
economice, fiecare dintre acestea având o
viziune proprie asupra criminalităţii,
victimei şi delincventului, în conformitate
cu posibilităţile sale de percepţie şi
evaluare. Pornind de la propriul său nivel
de şcolarizare, pregătire, capacitate de
înţelegere, experienţă etc. fiecare dintre
aceştia îşi creează o anumită opinie
privind cea mai bună modalitate de
acţiune. Expunerea tuturor acestor viziuni
personale permite sesizarea tuturor
faţetelor problemei în discuţie şi
elaborarea unei strategii cât mai complete
de prevenire a criminalităţii.
Un alt pas la constituit activitatea
de relaţii publice a Ministerului de Interne
Român. Astfel, a fost iniţiat Programul de
parteneriat cu comunitatea, instrument
important în domeniul stabilirii şi
menţinerii unor legături de comunicare
permanente şi reale cu cetăţeanul,
societatea civilă şi instituţiile acesteia. De
asemenea, a fost organizat şi se află în
curs de desfăşurare un program intitulat
Porţi deschise, cu un impact pozitiv
asupra relaţiilor instituţiei poliţiei cu
publicul, fiind înfiinţat şi Centrul de
consiliere, cu atribuţii privind identificarea
şi aplicarea unor strategii de rezolvare
operaţională a problemelor cu care se
confruntă
cetăţenii.
Programul
de
parteneriat
cu
comunitatea
s-a
fundamentat pe principiile: respectării
drepturilor omului, al tratamentului corect
şi egal; al cunoaşterii comunităţii în
diversitatea sa etnică, confesională şi
culturală; al identificării problemelor
comunităţii şi implicării acesteia în
rezolvarea lor, precum şi al conştientizării
poliţistului privind rolul pe care îl are în
comunitate.
Întreaga arie de demersuri
consacrate mediatizării activităţii Poliţiei,
dar şi altor structuri componente ale
Ministerului de Interne, a avut în
permanenţă,
drept
obiectiv
major
informarea operativă şi corectă a
populaţiei asupra preocupărilor instituţiei,
cu accent pe ideea că poliţistul se află în
serviciul exclusiv al Comunităţii, al
Numărul 1-2/2002

cetăţeanului, că indiferent de domeniul
specific de activitate este un om al cetăţii
şi în slujba cetăţii.
Pasul, poate cel mai important, la
constituit reforma Poliţiei Române.
În acest sens, aparatul poliţienesc
a fost supus unui amplu, extins şi continuu
proces de perfecţionare, început în anul
1994, când au fost adoptate Legea de
organizare şi funcţionare a Poliţiei
Române (Legea nr.26/1994), dar şi o serie
de reglementări interne în domeniul
apărării drepturilor fundamentale ale
omului, relaţiilor cu societatea civilă,
precum şi în domeniul managementului
resurselor umane, materiale şi financiare.
Totuşi, realitatea a demonstrat că
ritmul alert de dezvoltare a relaţiilor
sociale, politice şi economice, atât interne,
cât şi internaţionale a făcut ca
reglementările interne, relativ noi,
referitoare la instituţia poliţiei să devină
anacronice. Acest fapt a impus nu numai
elaborarea unei noi legi a poliţiei, ci şi
reglementarea profesiei de poliţist,
realizându-se corelarea prevederilor ce
reglementează
structurile
poliţiei,
raporturile acesteia cu celelalte autorităţi
ale administraţiei publice şi armonizarea
legislaţiei interne cu prevederile cuprinse
în acte normative din ţări cu tradiţie
democratică, dar şi implementarea celor
mai înalte standarde în domeniu.
Mai mult, faţă de exigenţele
construcţiei democratice în România s-a
acţionat prioritar pentru fundamentarea
unei strategii în care sistemul poliţienesc
să fie format pe trei dimensiuni: Poliţia
Naţională – o instituţie cu caracter civil;
Jandarmeria – instituţie cu caracter militar
şi Gardienii publici – poliţia de
proximitate, în care un accent deosebit
este pus pe dezvoltarea, pe principii
comunitare a modelelor de lucru.
Ca normă de recomandare, la
începutul anului 2001, aproximativ la
acelaşi moment cu adoptarea de către
Comitetul miniştrilor al Consiliului
Europei a Codului european de etică a
poliţiei, au fost promovate la Parlamentul
României
proiectul
Legii
privind
organizarea şi funcţionarea Poliţiei
Române, precum şi proiectul Legii privind
statutul poliţistului, ambele acte normative
fiind adoptate de către legislativ în anul
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2002 şi care au intrat în vigoare la
sfârşitul lunii august.
Noua lege de organizare şi
funcţionare a Poliţiei Române cuprinde o
serie de principii şi dispoziţii ce derivă din
Codul european de etica a poliţiei. De
exemplu, în ceea ce priveşte obiectivele
poliţiei, pe lângă misiunile tradiţionale ale
acesteia au fost avute în vedere şi
aspectele privind oferirea de asistenţă şi
servicii populaţiei, prin reglementarea
faptului că, activitatea Poliţiei Române
constituie un serviciu public şi se
desfăşoară în interesul persoanei,
comunităţii, precum şi în sprijinul
instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în
executarea legii. Prin această prevedere a
fost modificat rolul poliţiei, acesta
transformându-se într-un organ în serviciul
comunităţii, încetând să mai constituie în
exclusivitate un instrument de forţă ce este
utilizată în cadrul acesteia. Deşi serviciile
ce pot fi puse la dispoziţia comunităţii sunt
încă insuficient de clar precizate, totuşi
este marcată cu o mai mare acurateţe
apropierea poliţiei de comunitate, de
integrare a acesteia în societatea civilă.
Tot în aceiaşi notă de aliniere la
standardele internaţionale în materie au
fost prevăzute înfiinţarea unor structuri Autoritatea teritorială de ordine publică şi
Consiliul consultativ- în cadrul cărora
reprezentanţi ai poliţiei şi ai altor instituţii
publice, dar şi ai societăţii civile participă
în comun la îmbunătăţirea prestaţiei
poliţiei prin adaptarea activităţilor acesteia
la solicitările şi exigenţele comunităţii, cu
un accent deosebit pe respectarea legii în
executarea sarcinilor ce-i revin.
De asemenea, au fost reglementate
pe alte baze, mai eficiente, raporturile
dintre poliţie şi autorităţile administraţiei
publice locale, creându-se premisele
integrării poliţiei în societate, îndeosebi
prin descentralizarea organizării poliţiei,
cu consecinţă directă asupra eficienţei şi
eficacităţii activităţii acesteia.
Nu în ultimul rând, au fost
reformulate o serie de atribuţii ale Poliţiei
Române, precum şi unele drepturi şi
obligaţii ale poliţiştilor. Acestea au vizat
aşezarea pe baze noi a problematicii
vizând intervenţia poliţiei, îndeosebi a
folosirii forţei în situaţii absolut necesare,
cu respectarea proporţionalităţii în raport
Numărul 1-2/2002

de îndeplinirea scopurilor legitime, a
interzicerii torturii sau a altor tratamente
ori pedepse inumane şi abordarea acestor
aspecte, strict în spiritul prevederilor
Convenţiei Europene a Drepturilor
Omului. De altfel, toate principiile
generale şi speciale referitoare la acţiunea
şi intervenţia poliţiei, prevăzute în Codul
european de etică poliţienească, au fost
avute în vedere şi implementate în
reglementările referitoare la atribuţiile
Poliţiei Române, cu un accent deosebit pe
respectarea drepturilor fundamentale ale
omului.
Totuşi,
actul
normativ
cu
implicaţiile cele mai profunde asupra a
ceea ce va însemna exercitarea funcţiei
poliţieneşti în societatea românească este
Legea privind statutul poliţistului, care
reprezintă prima reglementare a naturii
juridice a profesiei de poliţist şi de
conturare a acesteia în raport cu alte
comunităţi profesionale.
Una din prevederile acestei legi,
pe care noi o apreciem ca fundamentală, se
referă la opţiunea fermă de demilitarizare
a corpului poliţienesc şi a activităţii
profesionale a poliţistului prin definirea
acestuia ca funcţionar public, civil,
înarmat ce îşi exercită atribuţiile stabilite
prin lege pentru Poliţia Română.
Demilitarizarea
corpului
poliţienesc din România, o iniţiativă
deocamdată unică în spaţiul sud-est
european, este o condiţie sine qva non a
realizării opţiunii de transformare a rolului
pe care îl va juca poliţia în societatea
românească, în care accentul va fi pus pe
funcţia de serviciu public, fără a fi însă
neglijată şi funcţia judiciară a poliţei.
Pentru aceasta s-a plecat de la premisa că
un serviciu de poliţie care susţine valorile
civile are toate şansele să fie cel mai bun
în practicarea unui profesionalism de tip
poliţienesc adaptat cerinţelor societăţii
civile. Mai mult, bazele juridice şi
atribuţiile poliţiei pe care trebuie să la
îndeplinească într-o societate democratică
bazată pe respectarea drepturilor civile şi
politice ale individului, sunt diferite de
cele ale personalului militar.
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Tot în aceiaşi notă, Legea privind Statutul
poliţistului urmăreşte reglementarea, cu
mai multă claritate, şi a aspectelor
referitoare la principiile sistemului poliţiei,
a raporturilor interne, precum şi a
comportamentului în relaţiile dintre
poliţist şi comunitate. Prin aceasta nu
numai că s-a dorit, ci s-a şi urmărit
schimbarea rolului social jucat de
poliţistul-soldat, ce dispunea de toate
mijloacele specifice de constrângere şi se
supunea ordinelor superiorilor săi, cu cel
al poliţistului-cetăţean, în care elementele
definitorii sunt sociabilitatea şi calităţile
umane.
O atenţie deosebită a fost acordată
managementului resurselor umane, fiind
avute în vedere reproiectarea structurilor
proprii de învăţământ, durata cursurilor şi
conţinutul programelor de învăţământ, a
sistemului de recrutare, selecţie şi
încadrare a personalului, urmărindu-se
diversificarea criteriilor de selecţie pe
specialităţi şi profiluri de activitate, cu
respectarea deplină a obiectivităţii şi
nediscriminării, precum şi proiectarea şi
aplicarea unor programe de formare a
formatorilor.
De asemenea, în considerarea
importanţei deosebite a rolului de protecţie
a societăţii, în serviciul căreia se află s-a
acordat o atenţie specială formării
personalului poliţiei fiind reproiectate
unele instrumente de gestiune a resurselor
umane, în concordanţă cu Concepţia
privind
dezvoltarea
carierelor
personalului, cu deplasarea accentului
spre formarea continuă, proiectată într-o
manieră flexibilă, în scopul ridicării
nivelului de calitate a elementului uman.
Tot în aceiaşi notă de construcţie a
premiselor implementării cu succes a
conceptului de Poliţie Comunitară îl
constituie şi iniţierea unui proces de
reevaluare şi regândire a atribuţiilor
actualului Corp al Gardienilor Publici,
care se doreşte a fi transformat în
instrumentul de realizare a funcţiilor a
ceea ce este cunoscut în lucrările de
specialitate sub denumirea de poliţie de
proximitate în subordinea nemijlocită a
primarului.
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La modul concret, un pas
important în asimilarea şi implementarea
conceptului de poliţie comunitară în
România l-a constituit vizita, în anul 1997
a unei delegaţii oficiale a Poliţiei din
Geneva la Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Gorj, respectiv, Inspectoratul de
Poliţie al Judeţului Argeş, în scopul
formării poliţiştilor români ca agenţi de
legătură cu comunitatea şi evaluării
modului în care populaţia percepe
necesitatea aplicării acestui concept. Ca
urmare a cooperării între poliţişti români şi
cei elveţieni, a fost elaborat un proiect
pentru Ghidul poliţistului comunitar, care
cuprindea
şi
obiectivele
poliţei
comunitare.
De asemenea, în perioada 1998 –
2001, au fost iniţiate şi derulate de către
Inspectoratul General al Poliţiei, prin
Institutul pentru Cercetarea şi Prevenirea
Criminalităţii, o serie de programe, cum ar
fi: Prevenirea şi gestionarea conflictelor
în comunităţile multiculturale; Poliţia şi
drepturile omului; Contribuţia poliţiei
române la îmbunătăţirea situaţiei
romilor;
Prevenirea
violenţelor
intercomunitare,
care
au
vizat
problematica în domeniul aplicării legii şi
menţinerii ordinii publice, precum şi
efectele produse de aplicarea strategiilor
privind controlul şi limitarea fenomenelor
antisociale. Au fost de asemenea, efectuate
sondaje de opinie pentru cunoaşterea
atitudinilor, experienţelor, capacităţii de
percepţie şi a aşteptărilor locuitorilor din
zonele pilot, cu privire la activitatea
structurilor de poliţie.
Totodată, după câteva proiecte de
mai mică anvergură, cum ar fi: Strada
Noastră - vizând monitorizarea în comun
a găştilor de cartier şi dezintegrarea
acestora; Din Nou Acasă – ce a avut ca
obiect identificarea şi conducerea la
domiciliu a persoanelor din provincie fără
adăpost şi fără mijloace de existenţă în
Capitală, la nivelul Municipiului Bucureşti
a fost conceput şi iniţiat un program
intitulat PAŞI SPRE SIGURANŢA
COMUNITĂŢII, ce urmează a se derula în
perioada 2001 – 2004, care are ca
parteneri primăriile şi serviciile publice
descentralizate,
Inspectoratul
şcolar
municipal, Inspectoratul General de
Sănătate Publică, Direcţiile pentru
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Protecţia Copilului, Centrele de Prevenire
şi Consiliere Antidrog, Arhiepiscopia
Bucureştilor,
organizaţiile
neguvernamentale şi mass-media şi care se
doreşte a realiza trecerea la poliţia
comunitară.
Având ca faze operaţionale,
renunţarea la conceptul tradiţional de
poliţie,
eficientizarea
combaterii
fenomenului infracţional, o nouă filozofie
şi strategie organizaţională a poliţiei,
materializarea conceptului de Poliţie
modernă şi implementarea progresivă a
tehnicilor poliţiei comunitare, programul
reprezintă un nou mod de exprimare
profesională al tuturor structurilor de
poliţie din Bucureşti, devenind principiul
de bază al poliţiei comunitare în
elaborarea diagnosticului local de ordine
publică, cea care pregăteşte şi realizează
contractul local de siguranţă publică cu
comunitatea.
Poliţia comunitară şi agenţii de
legătură cu comunitatea trebuie să
beneficieze de ajutorul fiecărui cetăţean,
deoarece, prin schimbul de informaţii şi
confruntarea punctelor de vedere şi al
aşteptărilor fiecăruia, pot fi elaborate
priorităţile în activitate care să
corespundă în totalitate doleanţelor
cetăţenilor. De asemenea, agenţii de
legătură vor fi evaluaţi de cetăţeni şi de
ceilalţi componenţi ai comunităţii,
împreună cu care vor contribui la formarea
unei politici de ansamblu, materializată în
final, în cadrul general de siguranţă
publică.
Urmărind trecerea de la un
concept filosofic, la unul practic,
realizabil,
s-a propus realizarea
următoarele obiective:
a) schimbarea
mentalităţii
managerilor şi a poliţiştilor
cu privire la priorităţile
activităţii de poliţie
- în contextul unei
poliţii
moderne,
stabilirea priorităţilor
de acţiune pe o
perioadă de timp
trebuie
făcute
în
funcţie
de
nemulţumirile
comunităţii, pentru că
ele constituie criterii
Numărul 1-2/2002

b)

c)

d)

e)
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după
care
este
apreciată activitatea
poliţiei
responsabilizarea poliţiştilor
din teritoriu determinat
- au fost nominalizate
163 de zone de
siguranţă publică şi 45
zone de siguranţă
rutieră,
fiind
desemnaţi
4743
Agenţi de legătură cu
comunitatea
din
rândul poliţiştilor cu
experienţă,
care
dispun
de
reale
capacităţi
de
comunicare
cu
publicul
anticiparea evenimentelor
- se vor avea în vedere
studiile criminologice
şi sociologice, precum
şi
concluziile sondajelor de
opinie, care reflectă într-o
mare măsură doleanţele
populaţiei
o poliţie mai prezentă în
mijlocul publicului
- se
urmăreşte
restabilirea încrederii
comunităţii,
prin
demonstrarea faptului
că
poliţia
este
interesată de viaţa
comunităţii, fiind o
modalitate de depăşire
a
barierelor
psihologice existente
între
poliţişti
şi
cetăţeni
cooperarea cu alte instituţii
- plecând de la ideea de
parteneriat, cu toate
instituţiile, începând
cu şcoala, familia,
serviciile sociale şi
grupurile comunitare
şi terminând cu poliţia
sunt
elemente
esenţiale ale unui
sistem general care
asigură menţinerea şi
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necesitatea acestei maniere de activitate în
raport cu rolul poliţiei într-o societate
democratică, în care poliţia contribuie la
menţinerea valorilor democraţiei, fiind ea
însăşi penetrată de aceste valori.
De asemenea, trebuie să se
recunoască faptul că în ceea ce priveşte
România, noile legi la care am făcut
referire
anterior,
nu
reprezintă
transformarea, ci numai începutul acestui
proces ireversibil a cărui durată va fi
stabilită de capacitatea de adaptare la
schimbare.

respectarea valorilor
morale.
Deşi ar mai fi de menţionat
numeroase aspecte referitoare la efectele
pozitive pe care le aşteptăm, deopotrivă,
pentru comunitate şi pentru poliţie,
precum şi a elementelor definitorii a
agentului de legătură cu comunitatea,
amintind aici doar faptul că acesta trebuie
să fie un poliţist diplomat şi un diplomat
poliţist, precum şi preotul din afara
bisericii, mă voi opri aici, nu înainte de
sublinia încă odată pertinenţa şi

*
* *
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Perspective comunitare şi administrare
Dezvoltare durabilă
Mihail Ciupercescu
Integrarea într-un spaţiu şi un timp
este comună tuturor fiinţelor vii. La
animale această integrare înseamnă, în
primul rând, perceperea securităţii prin
includerea individului în spaţiul şi ritmul
turmei, în reacţiile din interiorul
perimetrului de securitate, ori în retragerea
într-un refugiu închis - permanent sau
temporar - un cuib, o vizuină.
Omul, căruia îi este propriu
confortul moral, psihic şi fizic, adaugă
cerinţelor primare ale lumii animale
nevoia ritmului vieţii sociale şi a spaţiului
de locuit. Se poate spune, deci, că
fenomenul uman este reprezentat în mai
mică măsură de crearea uneltei decât de
reuşita de îmblânzire a timpului şi
spaţiului, pe care le-a adaptat şi le-a
(re)creat umane.
Această “îmblânzire”, preponderent
simbolică, a însemnat o tranzitare de la
ritmicitatea naturală a anotimpurilor,
zilelor, distanţelor de mers, la o ritmicitate
condiţionată regulat de o reţea de
simboluri calendaristice, orare, metrice,
care nu înseamnă altceva decât
umanizarea timpului şi spaţiului. Omul şia creat o scenă distinctă în care jocul
naturii este comandat de el însuşi. Ritmul
cadenţelor
şi
intervalelor
regulate
substituie cursul amorf al lumii naturale şi
devine elementul principal al socializării
umane, imaginea însăşi a adaptării sociale.
Societatea umană, învingătoare, apare ca
un caroiaj de oraşe şi străzi în care ora
comandă mişcările indivizilor. Legătura
între
dimensiunea
spaţio-temporală,
umanizată, şi societate constă
într-o
relaţie perpetuă în care persoana istovită
de propria-i acţiune - demers conştient,
voluntar - pretinde să îşi găsească
echilibrul spiritual în aşezăminte create de
el însuşi. Această relaţie este de fapt o
trăire particular-umană, iar pulsul ei se
resimte zilnic în freamătul vieţii oricărei
localităţi, devenită civilizaţie.
Numărul 1-2/2002

Tranziţia este un fenomen care ne-a
adus în faţa unei realităţi contorsionate, cu
răsturnări
succesive
şi
accelerate.
Restructurarea ordinii economice şi
sociale pe care tranziţia o presupune, se
suprapune peste fenomene care, la nivel
global, în parte preexistau acesteia şi care,
chiar singure, anunţau o criză: bruştele
oscilaţii
monetar-financiare,
cursa
galopantă a inflaţiei şi spectrul
implacabil al şomajului, stagnarea sau
încetinirea
creşterii
economice,
schimbarea structurii fluxurilor pe piaţa
mondială şi accentuarea concurenţei,
escaladarea datoriilor, criza energiei şi
materiilor prime, înmulţirea conflictelor
interetnice. Toate acestea la un loc, în
plan public, au transformat iluzii în
deziluzii, speranţe în temeri şi dileme şi au
sporit masa celor săraci până la limita
ameninţării echilibrului social, în timp ce,
în plan economic, ameninţă serios
iniţiativa
privată,
aduce
oscilaţii
periculoase pe piaţa financiară şi de
capital, în fine, ameninţă dezvoltarea
economică normală.
Edilii, administratorii mediilor
sociale locuite, au din totdeauna misiunea
- ingrată, sublimă sau ingrat-sublimă - de a
face această relaţie/trăire cât mai
armonioasă, mai funcţională, mai perenă.
Evoluţia istorică a acestui rol, a cărui
esenţă nu s-a modificat până astăzi, relevă
perioade de glorie şi perioade de decădere
a unor civilizaţii. Resorturile intime ale
acestor suişuri şi coborâşuri rămân în
principal aceleaşi - mai ales cele de ordin
moral -, iar a le cunoaşte, ca administratori
sau ca cetăţeni, presupune să şi putem
alege calea ce o avem de urmat.
Ultimii ani au reprezentat o lecţie
amară pentru administraţiile publice
locale. Acestea nu îşi mai pot permite să
ignore noua realitate, pe care au
contemplat-o destul ca pe o fotografie,
fără să îi surprindă tendinţele şi resorturile
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schimbării şi să se înscrie în dinamica ei.
Neasimilând în chiar fiinţa administraţiei
publice noile tehnologii, echipamente,
tehnici de organizare şi administrare,
înseamnă a pierde tot mai mult contactul
cu oamenii şi nevoile lor; fără a trata
populaţia ca o parte integrantă absolută a
procesului administrării înseamnă că
acestea nu îşi asumă o răspundere reală
faţă de viitorul mediului public local.
Atâta timp cât “miopii” din
administraţia publică continuă să îi trateze
pe cetăţeni ca pe nişte simple rotiţe într-un
angrenaj social-economic, nu ca pe nişte
autentice persoane vii, cu dureri reale, cu
nevoi specifice, cu aspiraţii justificate, nu
vor putea găsi receptivitatea şi implicarea
lor, ceea ce înseamnă un handicap în
administrare greu/imposibil de substituit.
Infirmitatea
din
gândirea
administraţiei publice nu semnifică nici
sfârşitul administrării, nici necesitatea
încetării
reflecţiei
asupra
actului
administrativ. Nevoia de rediscutare a
fundamentelor puterii administrative,
într-o epocă de criză şi de reformulare a
opţiunilor, ia în dezbatere rosturile noi
ale administraţiei şi, mai ales, relaţia
dintre ea şi viaţa de zi cu zi.
În prezent primăriile sunt tot mai
mult obligate să-şi restructureze radical
obiectivele şi strategiile de administrare.
De unde ele anterior operau în condiţiile
unui mediu relativ stabil şi cunoscut, acum
activează în condiţiile unor transformări
rapide, a unor radicale schimbări
tehnologice, a apariţiei de noi legi şi
politici sociale şi scăderii continue a
încrederii cetăţenilor în intervenţiile de tip
administrativ. Primăriile sunt antrenate
într-un soi de cursă automobilistică în care
semnele de circulaţie şi regulamentele
rutiere se schimbă permanent, unde nu
există o linie de sosire sau un învingător
definitiv. Lor nu le rămâne decât să
continue cursa cu speranţa că se îndreaptă
în direcţia corectă, cerută de un public
indecis care le urmăreşte de pe margine.
Până nu demult primăriile
interveneau în viaţa publică prin aplicarea
unor politici administrative autoritare.
Unii funcţionari publici mai cred şi astăzi
că administrarea este un act ce se impune
de la sine, agresiv şi autoritar.
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Trebuie avut în vedere faptul că
astăzi cetăţenii, instituţiile, mediul citadin
au traiectorii contradictorii, nedirijate,
posibilităţi mai mari de a alege singuri, la
un moment dat, dar şi constrângeri pe care
nu le pot ţine sub control şi care îi
înrobesc; valorile-reper sunt numeroase,
mai mult sau mai puţin adecvate, mai mult
sau mai puţin impuse sau induse, iar
posibilităţile de a discerne între ele extrem
de reduse.
Simptomul crizei actuale l-am putea
formula ca dezintegrare a deliberării şi a
comunicării dintre actorii sociali, membri
ai comunităţii publice. Criteriile alegerilor
individuale şi de grup, dar şi a celor
instituţionale, au devenit criptice sau
confuze şi au produs o devalorizare a
consideraţiilor
normativ-practice
în
favoarea datelor empirice.
Afirmaţiile noastre se bazează mai
puţin pe valorile şi adevărurile percepute,
cât mai ales pe efectele vizibile ale viciilor
şi erorilor invizibile. Acestea sunt cele
care încurajează o dihotomie care opune
în mediul public două specii de
personaje: scepticii, care refuză să caute
sensul, şi fanaticii care îl susţin prematur,
sau, cei care gândesc şi acţionează la
modul ideal, şi cei şmecheri, care trăiesc
fără principii. Aceste două tipuri - unul
care exacerbează limitele şi celălalt care
alimentează suficienţa -, îşi pun amprenta
pe orice tentative ale actului administrativ.
La aceasta mai adăugăm impactul
clivajelor şi luptelor ideologice, şi
ajungem să înţelegem de ce administrarea
se restrânge, periculos, la un ansamblu de
operaţiuni formalizate şi birocratizate,
pierzându-şi sensul social şi uman,
inteligibil doar prin raportarea ei explicită
la
valori.
Raţionalitatea
actului
administrativ nu depăşeşte, decât în cele
mai fericite cazuri, nivelul rezonabilităţii.
Aşadar, nu este de mirare că
primăriile nu reuşesc să ofere cetăţenilor
satisfacţia scontată, atâta timp cât nu
înţeleg administrarea nu ca pe o funcţie
separată, ci ca pe o filosofie de însuşit la
nivelul administraţiei publice. Ceea ce se
cere primăriilor este de a (re)identifica
categoriile de cetăţeni şi nevoile socialurbane pe care ele le pot satisface prin
administrare, modalităţile prin care un
asemenea obiectiv poate fi atins cu o
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eficacitate sporită. Altfel spus, ele trebuie
să îşi orienteze administrarea în primul
rând către nevoile mediului socio-urban
şi să asigure serviciile cele mai adecvate,
adaptate acestor nevoi, la costuri care să
nu mai includă experimente, încercări şi
tatonări. Ţelul trebuie să le fie eficacitatea
administrării, realizabilă prin acţiuni care
să dea flexibilitate actului administrativ,
astfel încât acesta să se plieze pe
specificitatea care o impune diversitatea
contextelor.
Administrarea,
în
această
perspectivă, înseamnă mai mult decât un
simplu comportament sau o oarecare
atitudine faţă de realitatea înconjurătoare.
Persoanele cu atribuţii în acest domeniu
participă la procesul decizional înainte
chiar de proiectarea unui proces
administrativ, iar munca lor continuă şi
după ce acest proces s-a încheiat. Ele
identifică acele nevoi ale mediului care
sunt necesare şi prioritare, participă la
elaborarea strategiei administrării, la
identificarea gamei de servicii publice, la
evaluarea
costului
demersului
administrativ şi asigurarea fondurilor, la
analiza gradului de co-participare a
cetăţenilor ce îşi satisfac cerinţele prin
actul administrativ şi încearcă să
contribuie la îmbunătăţirea procesului şi a
performanţelor.
Primăria, astăzi, nu se mai poate
considera un ansamblu de compartimente,
ci trebuie să devină un sistem menit să
asigure derularea proceselor publice.
Primăriile sunt obligate deja, prin forţa
împrejurărilor, să stăpânească procese de
bază, precum elaborarea de strategii
sociale,
urbanistice
şi
economice,
obţinerea şi executarea unor comenzi sau
servicii publice. Fiecare proces presupune
parcurgerea mai multor etape şi necesită o
analiză din partea unor servicii
specializate proprii. Se poate apela la
echipe interdisciplinare, la colaborări
externe, pentru ca fiecare proces
administrativ să aibă un parcurs
nestingherit, fără sincope.
Primăriile, ca să aibă succes, vor
crea propria cultură în interiorul lor, iar în
cadrul ei toţi angajaţii vor avea “conştiinţa
administrării
publice
eficiente”.
Exagerând puţin, putem spune că
funcţionarul care nu se gândeşte la
Numărul 1-2/2002

interesul public înseamnă că nu gândeşte
deloc. El trebuie să fie în măsură să
influenţeze
pozitiv
percepţiile
şi
preferinţele cetăţenilor.
Toate acestea arată că însuşi
conceptul de administraţie publică locală
trece în prezent printr-un proces de
reevaluare în raport cu noile cerinţe
globale, tehnologice, economice, sociale şi
culturale. Infrastructura locală, noile reţele
de distribuţie, sfera comunicaţiilor,
anvergura nevoilor sociale şi individuale,
toate la un loc şi împreună cu ele
megatendinţele naţionale şi internaţionale,
conduc la o singură concluzie, aceea că
administraţia publică trebuie să îşi
revizuiască conceptele fundamentale şi
chiar să răstoarne premisele care au stat
până acum la baza proceselor proprii. Ca
disciplină, ea îşi adaptează premisele,
conceptele, metodologia şi sistemele în
scopul luării celor mai potrivite decizii,
învăţându-i pe edili să ştie când să opteze
pentru intervenţii administrative în diferite
segmente socio-urbane, în ce ordine să
eşaloneze intervenţiile lor, când să
încurajeze anumite transformări în mediu
şi când nu, când să mărească şi când să
reducă taxele administrative, respectiv
cheltuielile publice şi alte elemente
specifice actului de administraţie publică.
Pentru că administraţia publică
dezvăluie semnificaţia reală a vieţii
publice, ea poate constitui, în anumite
condiţii, o terapeutică eficace la
problemele mediului public. “În anumite
condiţii” presupune că administraţia
publică nu poate desconsidera exigenţa
morală, exigenţă care vizează universalul.
Raţionalitatea administrării, sau realismul
administrativ, se opun reducerii actului
administrativ la o forţă nudă sau, uneori, la
persuasiunea obsesivă, manipulatoare
şi/sau mutilatoare de conştiinţe.
Căutarea unor noi căi şi soluţii de
adaptare la condiţiile epocii contemporane
presupune o viziune realistă asupra noii
situaţii, în funcţie de care se cer modificate
comportamente şi mentalităţi politice,
economice, sociale. Devine tot mai
stringentă necesitatea de a fi regândite
sensurile şi mobilurile oricărui răspuns, de
a contura o nouă raţionalitate care să ajute
la găsirea mecanismelor de gestiune şi
ţinere sub control a elementelor realităţii
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în schimbare. De aceea, astăzi mai mult
decât oricând, reacţia la realităţile publice
nu poate lăsa de o parte aspectele teoretice
ale administrării, pentru a ne ocupa
exclusiv de practică; o asemenea atitudine
ar submina, inevitabil, domeniul acţiunii.
Desprinderea de simplele interese,
personale sau de grup, camuflate în
pretextul nevoii de pragmatism orb, atât de
dăunător în condiţiile date, presupune o
prealabilă
abordare
teoretică
a
administrării, singura ce poate da sens
acţiunii. La ora actuală doar modificările
de cunoaştere pot da răspuns sau pot face
faţă la provocările din mediul public; iar
cunoaşterea nu mai este posibilă, raportat
la
complexitatea
şi
dinamismul
schimbărilor din viaţa publică, decât
printr-o abordare a acesteia pluri- şi interdisciplinară, integrată sistemic.
Starea social-urbană, în ciuda
părerii unanime că îşi atinsese de mult
limitele critice inferioare, s-a agravat şi
mai mult. Cetăţenii, ca locuitori ai
oraşelor, comunelor şi satelor suportă
efectele amplelor transformări prin care
trec acestea.
Astfel,
ca
producători
şi
consumatori ei nu mai sunt expuşi doar la
riscuri ce ţin nemijlocit doar de ei înşişi.
Producătorii se află în faţa riscurilor
induse de calitatea conceperii şi realizării
condiţiilor, conducerii şi organizării
muncii, atribute ale proiectanţilor,
tehnologilor, dispecerilor, managerilor,
care devin astfel în mare măsură
răspunzători de depăşirea limitelor
normale de consum al forţei de muncă.
La rândul lor, consumatorii sunt
expuşi riscurilor induse de calitatea
produselor, serviciilor şi informaţiilor ce li
se oferă la capătul lanţului dintre
producători, intermediari şi comercianţi.
Socializarea
producţiei
şi
a
consumului a amplificat considerabil
aceste efecte, generând pericole care
adesea ne scapă de sub control. Mediul
înconjurător suportă efectele concurente şi
concentrate ale producţiei şi consumului,
ameninţând la rându-i bunăstarea şi
confortul uman în general.
În toate acestea sunt implicate
responsabilităţile speciale ale oamenilor
din instituţii şi întreprinderi, ale edililor,
ale funcţionarilor publici.
Numărul 1-2/2002

Iată de ce se impune să apună
definitiv dreptul cuiva - fie proprietar,
manager, lider sindical, politician,
birocrat, tehnolog, om de ştiinţă,
conducător de stat - de a exercita o
autoritate absolută şi neîntemeiată
asupra altor oameni. Nimeni nu mai este
dispus să recunoască drepturi fără
îndatoriri, privilegii fără responsabilităţi.
Fiecare trebuie să poată fi tras la
răspundere pentru ceea ce face, ba chiar
pentru ceea ce nu reuşeşte să facă, atunci
când a acţiona intră în obligaţia sa.
Responsabilităţile încep să nu mai fie faţă
de nişte entităţi abstracte, nici faţă de o
masă amorfă şi anonimă de indivizi. Ele
sunt datorate unor personalităţi distincte superiori, egali, subordonaţi, vecini, public
sau chiar virtuale fiinţe ale viitorului.
Aceste fenomene, şi altele, sunt pe
cale să determine închegarea unor noi
raporturi de responsabilitate interumană,
respectiv între colectivitate şi membrii ei,
între societate şi natură. Vechile distincţii
între diferitele feluri de responsabilitate morală, profesională, socială, ecologică,
organizatorică ş.a. - devin în această
perspectivă doar o retragere de la o
responsabilitate totală, un paravan al
greşelilor săvârşite. O persoană căreia i se
încredinţează fie un bun public, fie o altă
persoană, nu mai poate fi descompusă întrun număr de entităţi morale.
Fiinţa umană în context socialeconomic trebuie să îşi asume o serie de
responsabilităţi, pe cât de strâns legate
între ele, pe atât de separate şi
netransferabile, asemenea bucuriei sau
durerii. Opinia potrivit căreia ştiinţa şi
tehnologia, fiind obiective, nu ar implica
evaluări şi principii morale, a fost destul
folosită pentru a-i absolvi pe oamenii de
ştiinţă de responsabilităţile sociale şi
ecologice.
Deşi aceste răspunderi îmbracă un
conţinut formal-normativ, ele trebuie să
devină şi o componentă a obligaţiilor
civice. Datorită relaţiilor strânse dintre
aspectele fizice, biologice, ecologice,
psihice
şi
sociale,
tehnologiile
(metodologiile) aplicate trebuie evaluate
multilateral, orientate pe linia nevoilor
sociale şi ţinute în frâu din punct de vedere
al securităţii sociale şi al mediului
înconjurător.
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Tehnologia folositoare şi necesară
socialului, animată de valenţe morale,
reclamă o tehnocraţie globală, autoritate a
experţilor din toate domeniile acţiunii
umane.
Sunt acestea premise suficiente
pentru orice act de administrare de a avea
înglobat
în
el
sarcina/răspunderea
privitoare la calitatea vieţii, la prezervarea
forţei de muncă şi la conservarea mediului
înconjurător. Trebuie împărtăşită teza
potrivit căreia administratorii, managerii,
instituţiile sunt responsabili pentru tot
ceea ce fac, nu doar faţă de stat sau de
patronii lor, ci şi faţă de cetăţeni, angajaţi
sau colaboratori externi, în ultima instanţă
faţă de întreaga comunitate (stradă, cartier,
oraş, ţară, continent, planetă).
Limitarea doar la responsabilităţi
de ordin profesional lasă întotdeauna
destul loc pentru iresponsabilitate. Din
nefericire, conştiinţa, de obicei trează când
este vorba de chestiuni personale, devine
apatică atunci când este vorba de aspecte
care afectează viaţa anonimă a altor
oameni. Efectele colaterale, adesea tragice,
ale celor mai admirabile ţeluri ale
administrării, lovesc necruţător în viaţa
celor mulţi şi anonimi.
Există probe suficiente că, în
administraţia publică, la un moment dat
orice
angajat
se
putea/se
poate
autoconsidera administrator. Această
activitate a atras multă lume pentru că
părea relativ simplă şi oferea un oarecare
prestigiu,
chiar
oportunităţi.
Dar,
comportamentul
profesional,
şi
în
domeniul administraţiei publice, începe
atunci când jonglarea cu o sumă de
cunoştinţe
cedează
locul
aplicării
competente a unui corp general acceptat
de cunoştinţe, de norme de integritate.
Evoluţia
către
profesionalism
în
administraţia publică locală face parte
dintr-o mişcare mai largă care tinde să
transforme funcţionarul public într-un
profesionist. Este rolul managementului
administraţiei publice să organizeze şi să
accelereze
acest
proces
de
profesionalizare.
Provocării la care este supusă astăzi
administraţia publică locală de ritmul alert
al cunoaşterii, al tehnologiei, al vieţii
publice nu i se poate răspunde adecvat
decât prin a miza, întemeiat, pe “o
Numărul 1-2/2002

combinaţie optimală” a patru categorii de
grupuri profesionale direct implicate,
sigurele ce pot asigura o dezvoltare
durabilă comunităţilor:
• experţii - producători şi/sau
utilizatori ai noilor informaţii şi
tehnologii;
• funcţionarii administrativi organizatori pragmatici ai activităţilor
instituţionalizate;
• decidenţii (aceştia din urmă de
obicei oameni din sfera politică) - care
elaborează politici strategice de dezvoltare
a sistemelor administrative şi sunt investiţi
cu puterea luării deciziilor strategice;
• cetăţenii - participanţi activi şi
conştienţi la actul administrativ care le
este dedicat.
În general, se poate spune că
acţiunea şi concepţiile administrative,
vizând să realizeze o anumită ordine
publică, definesc în acelaşi timp, o lume
etică şi culturală.
Explicarea demersului administrativ
- discurs pe baza înnoirii problematicii şi
soluţiilor - este necesară nu numai celor
care s-au dedicat aprofundării studiului
teoriei şi practicii administrative, ci trebuie
încercată de oricine vrea să îşi exercite în
deplină cunoştinţă rolul de cetăţean.
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Program de prevenire a traficului şi consumului de droguri
aplicat în judeţul Caraş-Severin
insp. pr. Sorin GHINEA
Institutul pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii
insp. pr. Mirel SURUGIU
social, au stabilit un regim strict de control
al drogurilor şi al altor substanţe
periculoase la nivel mondial, având ca
obiectiv utilizarea acestora doar în scopuri
medicale şi ştiinţifice.
Trebuie avut în vedere faptul că
abuzul de droguri are consecinţe
dăunătoare atât pentru subiectul care le
consumă cât şi pentru comunitatea în care
acesta trăieşte. El crează consumatorilor
probleme fizice, psihologice şi afective, de
comportament şi de ordin financiar, adesea
de nedepăşit. Poate, de asemenea, să
compromită situaţia şcolară, activitatea
profesională, să provoace tensiuni sau
rupturi în relaţiile sociale, mai ales în
cadrul familiei.
Relaţiile dintre soţi, dintre părinţi
şi copii devin astfel dificile datorită
drogurilor. Relele tratamente şi abandonul
familial sunt strâns unite şi deseori copiii
sunt tentaţi să consume droguri.
Concomitent, femeile însărcinate care fac
abuz de droguri pot angrena farmacodependenţa (toxicomania) copiilor ce se
vor naşte.
Abuzul de droguri aduce atingeri
calităţii vieţii de ansamblu a unei
colectivităţi, iar combaterea sa absoarbe
mari resurse materiale şi umane care ar
putea fi utile în alte activităţi şi preocupări
ale colectivităţii.
În zilele noaste, traficanţii de
droguri sunt deosebit de puternici,
influenţi, dispunând, pe lângă facilităţi
tehnice, de un veritabil sistem propriu de
securitate, iar anumite organizaţii de
traficanţi dispun de forţe armate proprii
redutabile, temute de populaţie şi, din
nefericire, în unele cazuri, chiar şi de
autorităţi.

Deschiderea graniţelor a însemnat
o creştere enormă a numărului de
persoane, mijloace de transport şi mărfuri
ce intră şi ies din România. Această nouă
situaţie creată a fost şi este speculată de
către organizaţiile de traficanţi care
folosesc România ca un important cap de
pod ce face legătura între Orient şi
Occident. După izbucnirea războiului din
fosta Iugoslavie, ţara noastră a intrat în
atenţia traficanţilor de droguri, care au
decis schimbarea traseului de traficare a
stupefiatelor (ruta Balcanică), urmând ca
aceste activităţi ilicite să fie desfăşurate
prin tranzitarea României.
În scurt timp, s-a trecut de la simpla
traficare la activităţi de depozitare a
stupefiantelor şi la comercializarea
acestora pe piaţa românească. Deja se
poate vorbi de un consum de stupefiante în
rândul
cetăţenilor
români,
fiind
înregistrate cazuri în care tinerii au fost
atraşi spre astfel de fapte şi chiar au
participat la activităţi specifice de traficare
a drogurilor.
1. Pericolul social al abuzului şi
traficului ilicit de droguri
Dezvoltarea transporturilor şi a
comerţului
internaţional
în epoca
modernă a redus efectiv distanţele dintre
ţări, astfel încât plante şi droguri care nu
aveau altă dată decât o importanţă locală,
au început să fie bine cunoscute şi au putut
fi obţinute şi în alte regiuni ale lumii, ceea
ce a permis traficului de droguri să devină
una din cele mai grave crime
internaţionale.
Astăzi se estimează că producţia,
vânzarea şi consumul de droguri trebuie să
fie supuse controlului autorităţilor publice,
care, din motive de ordin umanitar şi
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absorbită de un organism viu, îi modifică
acestuia una sau mai multe funcţii.
În sens farmacologic, drogul este
o substanţă utilizată sau nu în medicină, a
cărei folosire abuzivă poate crea
dependenţă fizică ori psihică sau tulburări
grave ale activităţii mentale, ale percepţiei
şi ale comportamentului. În acest ultim
sens, denumirea de drog se aplică numai
substanţelor care pot fi desemnate şi prin
termenul general de stupefiante.
În sensul dat de convenţiile
internaţionale, prin drog se înţelege o
substanţă din cele supuse controlului prin
Convenţia Unică din 1961, precum şi una
din substanţele psihotrope al căror control
este prevăzut de Convenţia din 1971.
Pe scurt, substanţele psihotrope
sunt acele substanţe a căror acţiune
farmacodinamică
implică
efecte
pronunţate asupra proceselor mentale
şi emoţionale.
Substanţele psihotrope, drogurile
în general, pot fi clasificate în funcţie de
acţiunea lor: analgezice, depresive,
hipnotice, stimulente şi halucinogene.
a) Analgezicele servesc, după cum arată
denumirea, la atenuarea durerilor, mai
mari sau mai mici, fără ca cel care le
foloseşte să-şi piardă cunoştinţa.
b) Sedativele
sunt
deprimante
neselective ale sistemului nervos central,
care în doze terapeutice produc
diminuarea
hiperexcitabilităţii
psihomotorii şi tind să readucă la normal
tonusul funcţional al sistemului nervos
central. La doze mari, sedativele deprimă
intens sistemul nervos central.
c) Hipnoticele
(somnifere)
sunt
substanţele deprimante ale sistemului
nervos central şi provoacă somnul.
Barbituricele, metaqualona şi cloral
hidratul sunt hipnotice. Numeroase
droguri pot fi, concomitent, sedative şi
hipnotice.
d) Stimulentele
activează
sistemul
nervos central şi măresc activitatea
creierului şi măduvei spinării. Anumite
stimulente au o întrebuinţare terapeutică
legată de anorexigenele, de exemplu,
pentru
scăderea
greutăţii,
tratarea
depresiunilor psihice (psihostimulente).
Amfetaminele şi cocaina sunt principalele
droguri care stimulează sistemul nervos
central.

Abuzul de droguri are, de asemenea,
repercusiuni
nedorite
şi
asupra
relaţiilor internaţionale. Statele se
învinuiesc reciproc pentru faptul ca nu
reuşesc să limiteze producţia, ori nu
reduc cererea, sau pentru că participă
efectiv la comerţul ilicit cu droguri.
Una din bolile celui de-al XX-lea
secol, căreia i se acordă cea mai mare
atenţie este sindromul imuno-deficitar
dobândit (SIDA).
SIDA paralizează mecanismele de
apărare ale corpului, făcându-le incapabile
să
acţioneze
împotriva
unor
microorganisme. Ea este indusă de HIV (
virusul imuno-deficitar uman). În acest fel,
SIDA se defineşte ca o manifestare
întârziată, gravă, a infecţiei prin HIV,
virus care distruge sau paralizează
importanţi componenţi ai sistemului
imunitar uman. La bolnavii de SIDA,
cauzele efective ale deceselor sunt diverse
infecţii mai rar întâlnite, ca şi alte boli
cărora un sistem imunitar sănătos le putea
face faţă în mod normal.
Transmiterea HIV se realizează în
momentul în care particulele de virus sau
de celule infectate pătrund direct în sânge,
ceea ce explică faptul că administrarea
drogului pe cale intravenoasă este una din
principalele căi ale apariţiei SIDA prin
contaminare cu HIV.
Unul din cele mai mari riscuri,
neluat însă în calcul de către consumatorii
de droguri pe cale intravenoasa si care este
o veritabila cale de transmitere a SIDA, îl
reprezintă folosirea în comun de către cei
care îşi administrează droguri pe cale
intravenoasă, a acelor hipodermice, a
seringilor şi a altor articole care servesc la
administrarea drogului;
De menţionat este că, în afară de
SIDA, există şi alte boli ce pot fi transmise
atunci când se administrează droguri pe
cale intravenoasă., cum ar fi paludismul şi
hepatita.
2. Noţiuni despre droguri
2.1. Grupe de droguri
Drogul, în sens larg, semnifică o
substanţă cu proprietăţi curative, un
medicament.
Conform Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii, drogul este substanţa care, fiind
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întâlnit în farmacii sub un număr mare de
denumiri diferite.

e) Halucinogenele acţionează asupra
sistemului nervos central, provocând
denaturarea
percepţiilor
şi
iluzii
senzoriale. Cunoscute sub numele de
„droguri
psihedelice”,
în
rândul
halucinogenelor se înscriu, mai ales
dietilamida acidului lisergic (LSD),
fenciclidina şi psilocylina.

2.4. Denumirea chimică
Denumirea chimică indică cu
precizie compoziţia chimică a unui
medicament. În majoritatea ţărilor,
autorităţile sanitare au adoptat o legislaţie
care prevede obligativitatea denumirii
substanţei din punct de vedere chimic,
astfel încât medicii, farmaciştii, pacienţii
să identifice un medicament a cărui
denumire comercială nu apare într-un
anumit tratat de specialitate.

2.2. Termeni farmaceutici
 Comprimatele
sunt
preparate
farmaceutice solide, în formă de discuri
sau alte forme, obţinute prin comprimarea
substanţelor medicamentoase ca atare sau
asociate cu substanţe ajutătoare.
 Capsulele sunt învelişuri care conţin
substanţe solide sau lichide, destinate
pentru uz intern. În funcţie de compoziţia,
de forma şi sistemul de închidere,
capsulele pot fi anilacea sau gelatinoase.
 Pilulele sunt preparate farmaceutice
solide, de formă sferică, cu o greutate de
0,2 – 0,3 grame, obţinute prin modelare,
din una sau mai multe substanţe active, cu
adaos de excipienţi, destinate administrării
interne.
 Tincturile
sunt
preparate
farmaceutice lichide obţinute prin
extracţia produselor vegetale cu o cantitate
de 10 ori mai mare de solvent pentru
tincturile preparate din produse vegetale
care conţin substanţe foarte active şi de 5
ori mai mare pentru tincturile preparate
din celelalte produse. Tincturile cu
stabilitate redusă se prepară prin
dizolvarea extractelor corespunzătoare.
 Siropurile sunt soluţii concentrate de
zahăr, destinate administrării interne;
conţin, cu excepţia siropului simplu,
substanţe
medicamentoase
sau
aromatizante.

2.4.
Denumire
comună
internaţională
Organizaţia Mondială a Sănătăţii
(O.M.S.) a pus la punct un Nomenclator
(denumiri comune internaţionale - D.C.I.),
cunoscut şi sub numele de desemnări
generice pentru a substitui denumirile
chimice. Orice fabricant le poate utiliza,
fără restricţie legală, ceea ce permite
regăsirea produselor respective cu uşurinţă
în farmacie. În continuare voi prezenta
câteva exemple:
D.C.I. – Metadona : Denumire
chimică dimetilamina – 6 difenil
4,4 – hepatona – 3; Sinonim:
Sintalgon, Dolophine, Depriodol,
Phiseptone.
D.C.I. – Fenobarbital: Denumire
chimică: acid etil – 5, methyl – 1,
fenil – 5; 2 H –benzodiazepină –
1,4 one – 2; Sinonim : Valium, TQuil, Tranquil.
2.5. Alţi termeni
Vom prezenta
câţiva termeni
folosiţi curent, pentru fiecare existând o
scurtă explicaţie.
Toleranţa – termenul desemnează
o sensibilitate redusă sau absenţa
sensibilităţii unui individ (sau a unei
specii) la unele acţiuni ale substanţelor
medicamentoase. Pierderea sensibilităţii
la administrarea unui drog sau a unei
grupe de droguri duce, în cazul unui
consumator, la mărirea dozei de drog,
pentru a obţine efectul cu intensitate
iniţială.

2.3.
Nomenclatura
medicamentelor.
Un produs farmaceutic poartă
denumirea pe care fabricantul l-a dat
produsului sau amestecului determinat de
substanţe. Aceste denumiri sunt totdeauna
mărcile de fabricaţie sau de comercializare
şi nu au, de regulă, nici o legătură cu
compoziţia chimică a medicamentului.
Având în vedere numărul ridicat de firme
care fabrică produse farmaceutice, este
posibil ca acelaşi medicament să poată fi
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Termenul de „droguri uşoare” se
referă la drogurile considerate mai puţin
problematice, de tipul marijuanei,
haşişului şi al unor amfetamine.

Toleranţa încrucişată reprezintă
capacitatea unui individ (care a
administrat o perioadă de timp un drog) de
a suporta doze mari dintr-o altă substanţă
pe care nu a mai utilizat-o anterior.
Fenomenul este întâlnit în cazul
substanţelor
înrudite
chimic
sau
farmacologic. Toate opiaceele prezintă
toleranţe încrucişate între ele.

Supradoza – reprezintă consumul
oricărui drog în cantitate mare, cu apariţia
unor efecte adverse de ordin fizic şi mintal
grave. Poate fi accidentală şi urmată de
consecinţele fatale dacă nu se acordă un
ajutor medical specializat în cel mai scurt
timp.

Dependenţa
(sinonim
=
farmacodependenţă,
toxicomanie)
reprezintă starea fizică sau psihică ce
rezultă din interacţiunea unui organism cu
o
substanţă
medicamentoasă
(medicament),
caracterizată
prin
modificări de comportament şi alte reacţii,
însoţite întotdeauna de nevoia de a lua
substanţă în mod continuu sau periodic,
pentru a-i resimţi efectele psihice şi uneori
pentru a evita suferinţele. Starea de
toleranţă este însoţită sau nu de
dependenţă.

Abuz de droguri – expresia
desemnează autoadministrarea repetată a
unui drog în scopuri nemedicale.
Politoxicomania – reprezintă
consumul mai multor droguri, deseori cu
intenţia de a le spori efectele sau de a
contracara efectele unora în beneficiul
altora. De exemplu, mulţi oameni fumează
marijuana în scopul de a diminua efectele
consumului de droguri.

Dependenţa fizică – se manifestă
la reducerea dozelor, la întreruperea
completă a administrării sau la amânarea
acesteia peste limitele suportabile de către
organism.

Psihoactiv este un termen generic
utilizat pentru a descrie drogurile care
produc modificări ale stării de spirit.
Euforie – senzaţia de bună
dispoziţie obţinută artificial; euforia este
starea în care individul nu simte nici o
anxietate (teamă) şi scapă de influenţele
exterioare.

Dependenţa psihică se manifestă
prin dorinţa imperioasă şi irezistibilă ce
obligă pe toxicoman să continue utilizarea
drogului, care i-a adus dependenţa şi se
poate instala indiferent de drog, cu
anumite particularităţi pentru fiecare drog
în parte. Consumatorii simt că nu pot
supravieţui fără drogul sau drogurile alese.

Halucinaţiile
–
percepţii
senzoriale provocate de halucinogene,
care nu corespund realităţii obiective.
Individul ce are halucinaţii vede imagini şi
aude sunete care nu există în realitate.

Dependenţa naturală apare odată
cu naşterea individului atunci când mama
acestuia este toxicomană.

Tranchilizantele sunt droguri
sintetice, de uz medical, folosite în
tratamentul
anxietăţii,
depresiei,
insomniei, dar şi ca relaxant muscular.

Dezintoxicarea este procesul prin
care un toxicoman este tratat pentru a
scăpa de dependenţă fizică pentru un
anume drog.

Toxicomanul
este
dependentă de un anumit drog.

Termenul de „droguri tari” se
referă la drogurile de genul: heroină,
crack, care sunt considerate mai
periculoase şi care pot conduce rapid la
dependenţă.
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Sevrajul reprezintă răspunsul
organismului la absenţa bruscă a drogului
cu care este obişnuit. În sevraj, natura
simptomelor şi intensitatea acestora diferă
în funcţie de drogul administrat.
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Cel mai sever sevraj apare la
heroină şi se manifestă prin: tremur
puternic, dureri articulare şi musculare,
dureri abdominale însoţite de simptome
specifice stării de gripă (greaţă, vărsături,
febră, frisoane, transpiraţie), nelinişte,
insomnie.

4. Caracteristicile consumului de
droguri în România
Succinta analiză privind consumul
de droguri creionează unele tendinţe ale
fenomenului
(creşterea
numărului
consumatorilor,
a
toxicomanilor,
escaladarea unor boli cu transmitere virală,
creşterea criminalităţii şi a nivelului de
periculozitate socială a faptelor comise
etc.), căruia dacă nu i se vor interpune
măsuri eficiente de prevenire vor avea
consecinţe dezastruoase la nivel social,
mai ales la categoria tineri.
De asemenea, s-a constatat că
foarte mulţi cetăţeni nu cunosc cu adevărat
riscurile pe care le implică consumul de
droguri. Pe acest lucru se bazează şi
traficanţii care minimalizează efectele
nocive ale drogului prezentându-le chiar în
mod atractiv.
Principalele
trăsături
ale
consumului de droguri în România se
localizează de-a lungul următoarelor
direcţii:

Recăderea reprezintă reînceperea
consumului după o perioadă de abstinenţă.
3.
Reglementări
interne
şi
internaţionale
privind
substanţele
stupefiante şi traficul cu acestea
3.1. Convenţii internaţionale
referitoare la substanţele stupefiante.
Prin promulgarea, cu respectarea
prevederilor art.74 alin.2 din Constituţie,
la 03.12.1992 a Legii nr.12/1992,
România a devenit parte şi şi-a însuşit
prevederile Convenţiilor Naţiunilor Unite
în materie de substanţe stupefiante.
Conform acestor reglementări, acest gen
de substanţe se livrează numai
supravegheat, instituindu-se un control
sever asupra importului şi exportului de
substanţe psihotrope, substanţe chimice
esenţiale sau precursori.
Dintre
reglementările
internaţionale se disting:
• Convenţia Naţiunilor Unite din 1936;
• Convenţia Naţiunilor Unite din 1961;
• Convenţia Naţiunilor Unite asupra
substanţelor psihotrope din 1971,
Teheran;
• Convenţia Naţiunilor Unite contra
traficului ilicit de stupefiante şi
substanţe psihotrope din 1988, Viena;
• Recomandarea
celei
de-a
II-a
Reuniuni a şefilor serviciilor antidrog
din Europa (H.O.N.L.E.A.) sub
auspiciile ONU din 1995, Viena.

•

•
•

•

3.2.
Legislaţia
internă
privind reglementarea produselor şi
substanţelor stupefiante
Reglementarea
regimului
produselor şi a substanţelor stupefiante
este efectuată de Legea nr.73/1969
modificată prin Decretul nr.8/1983.
Prevederi în domeniu se regăsesc
şi în Legea nr.3/1978 privind
asigurarea sănătăţii populaţiei.
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Formarea unor grupuri de consum şi
distribuţie constituite pe criterii etnice
sau microgeografice (cartiere, străzi
etc.);
Apariţia
şi
dezvoltarea
unei
criminalităţi conexe strâns legată de
consum şi traficul de droguri;
Concentrarea activităţilor ilegale de
acest gen în apropierea campusurilor
universitare, a şcolilor şi liceelor, în
baruri, discoteci, săli de jocuri
mecanice, în locuinţele unde au rămas
copiii unor familii destrămate sau
lăsaţi fără supraveghere;
Consumul de droguri se realizează şi
în timpul spectacolelor (concerte sau
festivaluri), care concentrează un
număr mare de tineri, în scările
blocurilor,
a
subsolurilor
sau
toaletelor;
Apariţia grupurilor de tineri, aşa-zisele
„găşti de cartier” promovează apologia
drogurilor.
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• Organizarea de dispozitive
fixe sau mobile în aceste locuri de
interes operativ, în scopul
depistării
distribuitorilor
şi
consumatorilor de droguri.
• Organizarea
de
întâlniri
interactive cu tinerii din unităţile
de
învăţământ,
în
scopul
conştientizării
lor,
înlăturării/diminuării tendinţei de
a apela la droguri, la care să
participe şi părinţi, profesori şi
reprezentanţi ai serviciilor de
sănătate publică.
• Furnizarea de informaţii şi
recomandări pe tema drogurilor
inclusiv prin amenajarea în şcoli şi
licee a unor panouri cu materiale
preventiv-educative
şi
prin
intermediul
cabinetelor
de
asistenţă psihologică din reţeaua
şcolară.
• Aplicarea
de
programe
parteneriale educativ-preventive în
locurile publice frecventate de
tineri (discoteci, săli de spectacole
etc.).
• Realizarea de materiale cu
caracter educativ-preventiv care să
fie folosite de poliţişti, medici,
profesori şi părinţi, respectiv
tipărirea unor broşuri, pliante,
afişe şi realizarea unei casete
video cu informaţii pe această
temă şi a unui clip publicitar care
să fie dat pe posturile radio-TV,
centrale şi locale.
• Elaborarea şi includerea în
programa şcolară a unor teme de
educaţie antidrog.
• Iniţierea unor activităţi cu
caracter
educativ-preventiv
împreună cu actori, cântăreţi,
sportivi etc. Organizarea de
spectacole, concerte, concursuri,
competiţii sportive, cu programe
orientate împotriva consumului de
droguri.

5. Obiectivele şi modalităţile de
realizare propuse prin programul de
prevenire a traficului şi consumului de
droguri aplicat în judeţul Caraş-Severin
Obiectivele
fixate
pentru
desfăşurarea programului au fost:
- realizarea
unei
preveniri
integrate şi coerente prin aplicarea
parteneriatului;
- diminuarea
numărului
de
consumatori de droguri prin
reducerea
oportunităţilor
care
favorizează traficul;
- ridicarea
gradului
de
profesionalizare a specialiştilor
implicaţi
în
prevenirea
şi
combaterea traficului şi consumului
de droguri;
- creşterea încrederii cetăţenilor
în serviciile oferite de poliţie
În scopul ajutorării categoriilor de
persoane aflate în pericol de a deveni
consumatori de droguri, precum şi cele
care folosesc deja astfel de substanţe, s-a
considerat ca practică de lucru intervenţia
multiplă şi integrată prin următoarele
modalităţi:
• Comisia va acorda servicii de
consiliere telefonică, individuală
cu precădere pentru persoane cu
risc, tineri, părinţi, cadre didactice
etc. şi va dezvolta acţiuni de
educaţie antidrog locale.
• Instituirea prin ordin al
conducerii Inspectoratului de
Poliţie al Judeţului Caraş-Severin
a obligaţiei pentru fiecare poliţist
de a se implica în prevenirea şi
combaterea la nivel local al
consumului şi traficului de
droguri.
• Realizarea de studii asupra
fenomenului la nivel local pe baza
cărora să se elaboreze programe
adecvate nevoilor locale apte să
atragă finanţări.
• Identificarea
locurilor
şi
mediilor pretabile consumului şi
traficului
de
droguri
şi
evidenţierea
lor
pe
hărţi
criminologice
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motivaţia, interesele sau înclinaţiile
subiecţilor investigaţi cu privire la
consumul şi traficul de droguri;
- a doua parte este compusă din 14
întrebări, fiecare întrebare având câte 3
variante de răspuns, întrebările fiind numai
de cultură generală privind drogurile.

6. Raport de evaluare privind
chestionarul aplicat în perioada 20
noiembrie-10 decembrie 2002 în unităţile
şcolare din municipiul Reşiţa
În vederea obţinerii informaţiilor
de bază cu privire la amploarea
fenomenului consumului de droguri în
judeţul Caraş-Severin, membrii Centrului
de Prevenire şi Consiliere Antidrog şi-au
propus să aplice ca instrument de lucru
chestionarul.
Pentru început el a fost aplicat în
liceele şi grupurile şcolare din municipiul
Reşiţa, ulterior propunându-se a fi aplicat
în toate localităţile de judeţ.
Rezultatule finale ale acestui
chestionar vor fi puse la dispoziţia massmediei, precum şi a specialiştilor
competenţi în domeniu. De asemenea,
rezultatele vor fi folosite ca bază de lucru
în vederea elaborării strategiei cu privire la
prevenirea consumului şi traficului de
droguri pe raza judeţului Caraş-Severin.
Chestionarul a fost aplicat pe un
lot de 1585 elevi din 8 unităţi de
învăţământ din municipiul Reşiţa.
Procentul elevilor care au răspuns la
întrebările din chestionar pe unitate de
învăţământ este prezentat în graficul de
mai jos, după cum urmează:
• LICEUL MIRCEA ELIADE ;
• GRUPUL ŞCOLAR ECONOMIC;
• LICEUL DE ARTĂ;
• GRUPUL
ŞCOLAR
DE
CONSTRUCŢII MONTAJ
• LICEUL DIACONOVICI - TIETZ;
• TRAIAN VUIA
• GRUPUL ŞCOLAR U.C.M.R;
• LICEUL TRAIAN LALESCU.

6.1.
Rezultatul
evaluării
generale a primei părţi a chestionarului.
1. Ai avut vreodată acces la droguri
(ilegale) ?
86% din elevi chestionaţi au răspuns că
nu au avut acces la droguri(ilegale).
2. Ţi s-a oferit vreodată să consumi
droguri ?
80,38% din elevii chestionaţi au răspuns
că nu li s-au oferit până în prezent droguri
pentru consum.
3. Ai avut vreodată sentimente de
vinovăţie sau remuşcări după ce ai
folosit droguri?
95,96 % din elevii chestionaţi au răspuns
că nu au avut niciodată sentimentul de
vinovăţie sau remuşcări din cauza
consumului de droguri, deoarece nu au
folosit în nici o situaţie droguri.
4. Au avut drogurile influenţă asupra
funcţionalităţii sau eficienţei tale ?
98,29% din elevii chestionaţi au afirmat
negativ că drogurile ar avea influenţă
asupra funcţionalităţii sau eficienţei lor,
motivul fiind că nu consumă droguri.
5. Ai împrumutat vreodată bani ca să
cumperi droguri ?
99% din elevii chestionaţi au afirmat că
nu au împrumutat bani ca să cumpere
droguri.
6. Ai vândut vreodată lucruri ca să
cumperi droguri ?
99% din elevii chestionaţi au afirmat că
nu au vândut lucruri ca să cumpere
droguri.
7. Foloseşti vreodată droguri ca să scapi
de griji şi probleme ?
97,72% din elevii chestionaţi afirmă că nu
folosesc nici un fel de drog pentru a scăpa
de vicii sau probleme.
8. Te-au făcut vreodată dezamăgirile (o
notă mai mică decât cea sperată),
certurile (cu persoana iubită) sau
frustrările (nu ţi-ai putu cumpăra
obiectul dorit) să te gândeşti să foloseşti
droguri ?

Elevii care au răspuns la acest
chestionar au avut vârsta cuprinsă între 1419 ani, chestionarul fiind anonim. Din
totalul elevilor care au răspuns la
chestionar, un număr de 1378 elevi sunt
proveniţi din mediul urban, iar 207 din
mediul rural..
Chestionarul aplicat are două
părţi:
- prima parte este compusă din 10
întrebări la care elevul trebuia să răspundă
cu DA şi NU, întrebările vizând atitudinea,
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92,1% din elevii chestionaţi afirmă că nu
s-au gândit să folosească droguri din
cauza unor dezamăgiri, certuri (cu
persoana iubită), frustrări etc.
9. Ai făcut vreun act ilegal sub influenţa
drogurilor ?
98,86% din elevii chestionaţi afirmă că nu
au făcut nici un acte ilegal sub influenţa
drogurilor.
10. Ai tăinuit vreodată sau ai
minimalizat vreodată uzul de droguri ?
93,12% din elevii chestionaţi afirmă că nu
au tăinuit sau minimalizat vreodată uzul
de droguri.

Comercializarea, producerea, deţinerea
traficului de droguri se pedepsesc: a) cu
închisoare, b) cu amendă, c) nu se
pedepsesc.
95,2% din elevii chestionaţi au răspuns
corect la întrebarea, respectiv varianta a)
Dependenţa se traduce prin: a) plăcerea
de a consuma un drog, b) necesitatea de
a consuma un drog, c) obişnuinţa de a
consuma un drog.
71,23% din elevii chestionaţi au răspuns
corect la întrebarea, respectiv varianta b)
Dependenţa apare în urma consumului:
a) îndelungat, b) ocazional,
c) excepţional.
75,52% din elevii chestionaţi au răspuns
corect la întrebarea, respectiv varianta a).

6.2.
Rezultatul
evaluării
generale a părţii a doua a chestionarului
1. Există droguri : a) legale, b) ilegale, c)
ambele
63,28% din elevii chestionaţi au răspuns
corect la întrebarea, respectiv varianta c)

La consumul îndelungat al unui drog
apare: a) intoxicaţie gravă, b) nu are
nici o importanţă durata consumului, c)
obişnuinţa
cu
efectul
drogului
(toleranţa).
35,77% din elevii chestionaţi au răspuns
corect la întrebarea, respectiv varianta c)
şi 60,82% au răspuns incorect pentru
varianta a) .

Drogurile se clasifică în: a) uşoare-grele,
b) nu pot fi clasificate
66,49% din elevii chestionaţi au răspuns
corect la întrebarea, respectiv varianta a)
.
Drogurile au acţiune negativă asupra:
a) psihicului, b) fizicului, c) întregului
organism
93,24% din elevii chestionaţi au răspuns
corect la întrebarea, respectiv varianta c)

Haşişul şi marijuana sunt:
a) acelaşi drog,
b) droguri diferite,
c) forme de prezentare ale aceluiaşi
drog.
64,29% din elevii chestionaţi au răspuns
corect la întrebarea, respectiv varianta b)

Consumul de droguri se pedepseşte: a)
cu închisoare, b) cu amendă, c) nu se
pedepseşte.
70,78% din elevii chestionaţi au răspuns
corect la întrebarea, respectiv varianta a)

Consumul de heroină duce la
dependenţa: a) fizică, b) psihică, c) am
85,36% din elevii chestionaţi au răspuns
corect la întrebarea, respectiv varianta c)

Drogurile pot fi consumate fără a
periclita sănătatea: a) în cantitate mică,
b) în
cantitate moderată, c) în orice
cantitate.
72,36% din elevii chestionaţi au răspuns
corect la întrebarea, respectiv varianta a)

Cocaina se consumă prin: a) prizare, b)
injectare, c) se fumează.
60,01% din elevii chestionaţi au răspuns
corect la întrebarea, respectiv varianta a)
Inhalarea de „aurolac” duce la:
a) halucinaţii,
b) dispariţia senzaţiei de frig şi de
foame,
c) creşterea forţei musculare şi
intelectuale.

Asocierea alcoolului la consumul de
droguri: a) creşte efectul drogului, b)
scade
efectul drogului, c) nu
are nici un efect.
94,06% din elevii chestionaţi au răspuns
corect la întrebarea, respectiv varianta a)
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 conştientizarea părinţilor cu
privire la efectele nefaste pe care
le au drogurile şi atragerea lor în
diverse programe specifice de
descurajare a consumului şi
traficului de droguri (folosind
argumente de genul „Nimeni nu
este ferit din calea drogurilor”);
 implicarea întregii comunităţi
în programe ce au ca scop
prevenirea apariţiei consumului de
droguri, ca fenomen pe raza
judeţului Caraş-Severin.

49,33% din elevii chestionaţi au
răspuns corect la întrebarea, respectiv
varianta a) .
6.3. Concluzii
Conform rezultatului final al
chestionarului se poate aprecia implicarea
pozitivă pe care au avut-o cadrele
didactice din unităţile de învăţământ unde
s-a aplicat, reieşind clar că problemele
legate de droguri au fost tratate cu foarte
mare seriozitate, dovada fiind procentul
mare de elevi, care au răspuns pozitiv la
întrebările de cultură generală din a doua
parte a chestionarului.
Datorită
implicării
cadrelor
didactice, a specialiştilor din diverse
domenii de activitate care au sprijinit
procesul de educaţie al elevilor, s-a
constatat că procentul elevilor care au
răspuns negativ la prima parte a
întrebărilor este ridicat, de unde putem să
tragem concluzia că încă în liceele şi
grupurile şcolare din municipiul Reşiţa,
drogurile încă nu constituie o problemă.
Procentul scăzut de elevi care au
răspuns pozitiv la întrebările din prima
parte a chestionarului pot fi interpretate în
mai multe moduri:
- au răspuns fără seriozitate la
chestionar, nefiind sinceri în ceea
ce-i priveşte;
- au răspuns influenţaţi de ştirile
care sunt prezentate în massmedia;
- au răspuns sincer.
Cu toate că rezultatul chestionarului
se încadrează într-o poziţie favorabilă din
punct de vedere a cunoştinţelor elevilor,
nu se poate afirma că situaţia poate să
rămână în permanenţă aceeaşi, deci ca
atare se impun a se lua măsuri ca:
 înmulţirea orelor de educaţie a
elevilor (numai prin educaţie şi
conştientizare a efectului nefast pe
care îl are consumul de droguri se
pot micşora riscurile la care este
supus un tânăr dacă consumă
droguri);
 atragerea a cât mai mulţi tineri
care prin convingere să devină
luptători consecvenţi în ceea ce
priveşte orice problemă legată de
droguri;
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7. Recomandări pentru a
preveni şi combate consumul de
droguri
Rezultatele aplicării chestionarului au
determinat cadrele de poliţie din CaraşSeverin să adopte o poziţie proactivă şi să
elaboreze un set de recomandări pentru
părinţi, profesori, cadre medicale şi alţi
actori comunitari implicaţi în procesul de
socializare al adolescenţilor. Cu toate că
formulările se referă la adolescent prin
prisma unei conotaţii personale, ghidul a
fost proiectat ca instrument pentru toţi cei
care sunt responsabili de viitorul copiilor
şi tinerilor.
Ceea ce putem face noi toţi, cei
care ne simţim implicaţi în această
problematică, este să-i informăm la timp şi
corect, de la o vârstă la care ei pot înţelege
ce pericol reprezintă drogurile pentru
sănătatea şi viaţa lor.
Lucrarea tratează toate categoriile
de droguri, atât pe cele dure, cat şi pe cele
uşoare, toate având acelaşi numitor
comun: dependenţa
7.1.
Când
bănuiţi
că
adolescentul dumneavoastră consumă
droguri
• Înarmaţi-vă cu răbdare şi tact pentru
a-i observa comportamentul fără ca acesta
să-şi dea seama. Nu vă grăbiţi să vă
exprimaţi bănuiala, înainte de a strânge
destule informaţii şi detalii, iar pentru
aceasta puteţi să-i cooptaţi pe cei din
familie şi din anturajul lui pentru a
descoperi cât mai multe indicii.
• Aţi putea să luaţi legătura cu cei din
anturajul lui sau să încercaţi să îi
contactaţi pe părinţii acestora. Este posibil
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ca şi aceştia să se confrunte cu aceeaşi
problemă şi să vă poată oferi mai multe
detalii sau aţi putea construi împreună
unele strategii de rezolvare a problemelor
cu care se confruntă copilul/copiii
dumneavoastră, dacă sunt dependenţi de
droguri.
• Aţi putea merge la şcoală pentru a
verifica numărul absenţelor. Puteţi discuta
cu dirigintele sau cu şeful clasei despre
persoanele cu care se întâlneşte
adolescentul dumneavoastră, despre felul
în care se comportă la şcoală în ultimul
timp.
• Încercaţi mai întâi să construiţi
„harta” traseelor lui şi a persoanelor cu
care se întâlneşte. Cu cât copilul
dumneavoastră are în cercul său mai mulţi
prieteni consumatori de droguri, cu atât
posibilitatea ca acesta să consume droguri
este mai mare.
• Puteţi provoca o discuţie, inventa o
întâmplare prin care să-i povestiţi
copilului dumneavoastră felul în care un
coleg de serviciu sau o altă persoană v-a
relatat despre problemele pe care le-a avut
fiul său în urma consumului de droguri.
Urmăriţi felul în care reacţionează
(rămâne degajat în gesturile sale, îşi
schimbă privirea, încearcă să evite
subiectul, pare frământat de ceva etc.). Aţi
putea apoi să îi cereţi detalii despre ce a
auzit în legătură cu senzaţiile produse de
droguri. Dacă nu răspunde imediat sau
încearcă să evite subiectul, continuaţi
discuţia despre anumite senzaţii pe care aţi
auzit că le produce consumul de droguri şi
le puteţi chiar prezenta exagerat pentru a
observa dacă intervine atunci când
descrierile nu corespund realităţii.
Dacă intervine în această situaţie,
înseamnă că el cunoaşte foarte bine
senzaţiile produse de droguri, iar aceasta
poate fi un semnal de alarmă.
• Nu treceţi cu vederea observaţiile
altor persoane despre faptul că fiul/fiica
dumneavoastră se laudă în faţa altora că a
văzut cum arată unele droguri sau că poate
face rost de ele.
• Pentru a vă opri asupra probabilităţii
consumului de droguri trebuie mai întâi să
excludeţi cauzele care pot modifica
reacţiile şi comportamentul adolescentului
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fără ca acestea să aibă o legătură cu
drogurile:
¾ Consumul
de
alcool
ocazional
sau
abuziv
modifică felul de a fi al
adolescentului
pentru
perioade de timp mai scurte
sau mai lungi.
¾ Petrecerea timpului în faţa
calculatorului (ore, nopţi
întregi)
poate
provoca
oboseală accentuată.
¾ Jocurile de noroc îl pot
determina pe tânăr să cheltuie
sau să împrumute sume mari
de bani, să fie mai agitat şi
mai neliniştit.
¾ Bolile psihice sau neurologice
pot să inducă modificări de
comportament.
¾ Efort
fizic
intens
(antrenamente prelungite sau
pe terenuri de sport) care pot
produce un dezechilibru fizic
general.
• Observaţi la copilul dumneavoastră
dacă are gesturi specifice consumatorilor:
îşi freacă braţul în care se injectează de
obicei, strânge din buze şi inspiră adânc
atunci când se vorbeşte despre droguri sau
despre senzaţiile produse de acestea.
• Dacă cineva din anturajul lui apropiat
se arată îngrijorat de faptul că acesta a
căzut în capcana drogurilor, nu rămâneţi
indiferent, ci gândiţi-vă cum aţi putea
descoperi adevărul. Însă evitaţi să
reacţionaţi imediat şi în forţă pentru că
acesta este un subiect delicat, care
presupune răbdare şi tact pentru a-l
elucida.
7.2. Când puteţi fi sigur că
adolescentul dumneavoastră consumă
droguri.
Identificaţi semnalmente obiective
ale celor care consumă droguri. Semnele
care pot fi observate cu uşurinţă imediat
după consumul de droguri sunt:
¾
¾
¾
¾
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Dacă a fumat marijuana:
Are ochii foarte roşii;
Are pupilele mărite;
Râde fără motiv;
Este neatent;
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¾ Are poftă de mâncare şi preferă
dulciurile;
¾ Mersul este nesigur;
¾ Este ameţit;
¾ Are în camera lui un miros de iarbă
proaspătă sau de fân proaspăt, hârtii
pentru ţigarete, pipe.

trebuie să vă gândiţi imediat la necesitatea
consultării unui specialist. Convingeţi-l că
este absolut necesar să fie consultat de un
medic şi că îi veţi fi aproape pentru a
rezolva această problemă. Asiguraţi-l de
participarea
şi
de
susţinerea
dumneavoastră
pe
tot
parcursul
tratamentului.
• Este posibil ca atunci când aflaţi că
cel pe care îl iubiţi atât de mult, copilul
dumneavoastră, este consumator de
droguri, să intraţi în panică şi să vă gândiţi
la tot ce-i mai rău. Nu interveniţi dur şi
autoritar, nu îl jigniţi şi nu-l devalorizaţi.
„Ne face de ruşine!” devine o problemă a
familiei care nu ajută absolut deloc în
confruntarea şi depăşirea dependenţei
adolescentului.
• Ajutaţi-l să înţeleagă fără să-i
impuneţi, fără să-l constrângeţi în vreun
fel, că a te droga înseamnă a te distruge.
• Stimulaţi-l să vorbească despre
problema lui şi nu uitaţi că este foarte
sensibil şi suspicios. Nu uitaţi că la cel
mai mic semnal care îi dă impresia că nu
sunteţi de partea lui, se va închide în
propria lui carapace şi se va izola,
renunţând să
mai
comunice cu
dumneavoastră. O consecinţă nefastă a
lipsei dumneavoastră de tact poate fi
faptul că el se va refugia şi mai mult în
cercul său de consumatori.
• Fiţi foarte atent în alegerea locului
confesării, a momentului şi a celor care
pot să asiste sau nu la această discuţie.
• Dacă veţi reuşi să creaţi o atmosferă
de încredere, protecţie şi siguranţă, copilul
va accepta mai uşor ideea de a merge la un
specialist.
• Este foarte important ca adolescentul
să fie de acord cu necesitatea consultării
unui medic. Oferiţi-i posibilitatea de a
decide în privinţa sa întrucât acesta este un
drept care i se cuvine.
7.3.
Recomandări
pentru
profesori, părinţi etc.
Fie că sunteţi profesor sau părinte,
problema vă preocupă. Drogurile îşi fac
încet, încet apariţia şi în oraşul
dumneavoastră. Acum sau mâine sau
poimâine sau oricând, vă întrebaţi dacă nu
cumva…

Dacă a consumat amfetamine, extasy:
¾ Are pupilele dilatate;
¾ Este mai vorbăreţ;
¾ Nu mai are poftă de mâncare;
¾ Este irascibil, chiar agresiv;
¾ Este confuz;
¾ După o perioadă are o stare de
oboseală accentuată, nu mai poate dormi;
¾ Are în preajma lui diferite capsule
colorate, pliculeţe cu pulbere colorată de
la maroniu la alb;
¾ Consumul cronic generează iluzii şi
halucinaţii (vedenii).
Dacă a consumat heroină:
¾ Are pupilele contractate;
¾ Nu mai are poftă de mâncare;
¾ Fumează foarte mult;
¾ Este indiferent faţă de cei din jur;
¾ Respiraţia are un miros asemănător
oţetului;
¾ Are în preajma lui ace, seringi,
brichete, linguriţă, pliculeţe cu pudră albă,
galbenă sau maro, care are un gust amar,
folii de aluminiu, helas, sare de lămâie.
¾ Consumul cronic în doze crescute
duce la tulburări psihice, respiratorii,
constipaţie cronică, apariţia menstruaţiei
neregulate la femei, scăderea rezistenţei la
boli şi a greutăţii corporale.
Dacă a consumat cocaină:
¾ Are pupilele dilatate;
¾ Are ochii injectaţi şi foarte umezi;
¾ Este foarte vorbăreţ;
¾ Are o atitudine superioară;
¾ Are în preajmă pliculeţe cu pulbere
albă, cristalină cu un gust amar;
¾ Are un miros slab de benzină;
¾ Consumul cronic şi în doze crescute
duce la scăderea poftei de mâncare, la un
somn neodihnitor şi agitat, la instabilitate,
anxietate şi o stare de oboseală extremă;
¾ Consumul repetat creşte riscul
apariţiei infarctelor miocardice şi a
accidentelor vasculare.
Atunci
când
adolescentul
mărturiseşte că este consumator de droguri
Numărul 1-2/2002
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Este bine să reţineţi:
• Aţi observat cumva că vă este din ce
în ce mai greu să vă înţelegeţi cu copilul
dumneavoastră ?
• Sunteţi cumva surprins de anumite
schimbări în felul lui de a fi ?
• Este mai neatent, mai neliniştit, mai
neglijent, minte şi cheltuie prea mulţi bani
?
• Este mai agitat, mai irascibil, mai
indiferent şi mai retras ?
• Lipseşte de la şcoală si/sau are
rezultate mai proaste, evită discuţiile şi
compania dumneavoastră, întârzie prea
mult acasă ?
Dacă aţi surprins aceste schimbări
probabil că o să vă gândiţi şi la
posibilitatea că acesta a început să
consume droguri.
Iată câteva motive pentru care
copilul dumneavoastră ar putea fi o
victimă a drogurilor:
• Cei din anturajul lui vorbesc şi
ştiu multe despre droguri;
• E ceva nou, deosebit şi în vogă;
• Provoacă senzaţii tari;
• Îl pot ajuta să-şi facă mai mulţi
prieteni sau să intre într-un cerc
nou de prieteni;
• Îl pot ajuta să obţină o stare
plăcută;
• Îl pot face să se simtă mai
puternic şi mai independent;
• Este ceva interzis, deci va avea un
secret;
• Costă mult, deci este interesant,
tentant şi valoros;
• Este o tentaţie;
• Curiozitate.
Dacă vi se pare că şi copilul
dumneavoastră poate fi atras de droguri
este momentul să luaţi o atitudine. Este
spre binele tuturor! În orice caz, nu este
recomandat să îl acuzaţi încă, deoarece
pentru a şti cu certitudine că este un
consumator de droguri trebuie să culegeţi
cât mai multe informaţii despre
comportamentul şi anturajul lui.
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Implicarea actorilor sociali comunitari în prevenirea şi eliminarea
celor mai grave forme ale muncii copiilor în comunităţile de romi1
Sorin CACE
Cum se pot implica părinţii şi membrii
comunităţii?
Cum se pot implica profesorii?
Cum se pot implica ONG-urile locale?
Ce pot face organizaţiile sindicale
şi patronale?
Cum se poate implica administraţia
publică locală?

Vârsta minimă de încadrare în orice fel de
funcţie sau de folosire în orice fel de
muncă ce prin natura sa sau prin
condiţiile în care se exercită este
susceptibilă de a dăuna sănătăţii,
securităţii sau moralităţii adolescenţilor
nu trebuie să fie sub 18 ani. (Art. 3, par.1)
Legislaţia naţională sau autoritatea
competentă pot, după consultarea
organizaţiilor patronale şi sindicale
interesate, să permită încadrarea în
funcţie sau folosirea în muncă a
adolescenţilor începând cu vârsta de 16
ani, cu condiţia ca sănătatea, securitatea
şi moralitatea lor să fie pe deplin
garantate şi să primească, pentru ramura
respectivă de activitate, o instruire
corespunzătoare sau o şcolarizare
profesională”. (Art. 3)
Convenţia OIM nr. 138/1973 privind
vârsta minimă de încadrare în muncă
(ratificată prin decret al Consiliului de
Stat nr. 83/1975)

1. Organizaţia Internaţională a
Muncii (OIM) şi munca copiilor
Creată în anul 1919, Organizaţia
Internaţională a Muncii (OIM) este
singura organizaţie internaţională din
sistemul multilateral al Naţiunilor Unite cu
structură tripartită, care reuneşte guverne,
patronate şi lucrători într-o acţiune
comună pentru promovarea justiţiei
sociale şi ameliorarea condiţiilor de muncă
şi viaţă la nivel mondial.
Eliminarea progresivă a muncii
copiilor este un obiectiv major al OIM
încă de la înfiinţarea sa. Prima Conferinţă
Internaţională a Muncii a adoptat o
convenţie care stabilea vârsta minimă de
angajare în industrie la 14 ani. În 1973,
OIM a adoptat Convenţia nr. 138 privind
vârsta minimă de încadrare în muncă.
Aceasta cere statelor să elaboreze şi să
aplice politici naţionale în vederea abolirii
efective a tuturor formelor de muncă a
copiilor şi să ridice în mod progresiv
vârsta minimă de încadrare în funcţie sau
de folosire în muncă la un nivel care să
permită adolescenţilor o dezvoltare fizică
şi mintală completă.

În anul 1992, OIM a lansat prin
Biroul Internaţional al Muncii (BIM)
Programul Internaţional pentru Eliminarea
Muncii Copiilor (PIEMC), pentru a
combate acest fenomen ce a luat proporţii
îngrijorătoare pe plan mondial prin
proiecte practice derulate la nivel local.
Programul BIM acţionează în sensul
prevenirii şi eliminării progresive a muncii
copiilor, având în vedere cele mai grave
forme de muncă, aşa cum sunt stipulate în
Convenţia nr. 182 privind interzicerea
celor mai grave forme ale muncii
copiilor şi acţiunea imediată în vederea
eliminării lor, adoptată la Geneva, la data

1

La realizarea acestui material au contribuit Rodica Moise şi Viorica Ştefănescu-ILO-IPEC, Flavia
Marin şi Victor Nicolăescu
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de 17 iunie 1999. Conform Convenţiei nr.
182, ratificată de România prin Legea nr.
203/2000, rolul şi responsabilităţile
guvernelor sunt:
•

•

•

2.
Legislaţia
naţională
reglementează munca copiilor

În anul 1990, România a ratificat
Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la
drepturile copilului (1989) prin Legea nr.
18/1990, care specifică următoarele:

stabilirea sau desemnarea unor
mecanisme
adecvate
pentru
monitorizarea
aplicării
dispoziţiilor care dau efect
prezentei Convenţii; elaborarea şi
punerea
în
aplicare,
după
consultarea instituţiilor publice
competente şi a organizaţiilor
patronale şi sindicale sau a altor
grupuri
interesate,
a
unor
programe de acţiune în vederea
eliminării cu prioritate a celor mai
grave forme ale muncii copiilor;
ţinând cont de importanţa
educaţiei în eliminarea muncii
copiilor, luarea unor măsuri, într-o
perioadă determinată, pentru:
o prevenirea
angajării
copiilor în cele mai grave
forme de muncă;
o acordarea ajutorului direct
necesar şi adecvat pentru a
retrage copiii din formele
cele mai grave de muncă
şi a le asigura readaptarea
şi integrarea socială;
o asigurarea
accesului
copiilor la educaţia de
bază gratuită şi, acolo
unde este cazul, la
formarea profesională a
tuturor copiilor retraşi din
muncă;
o identificarea acelor copii
expuşi în mod special
riscurilor şi stabilirea unor
contacte directe cu ei;
o acordarea unei atenţii
speciale fetelor.

Prin copil se înţelege orice fiinţă umană
sub vârsta de 18 ani. (Art. 1)
Orice copil are dreptul la protecţie
împotriva exploatării economice şi de a nu
fi constrâns la vreo muncă ce comportă
vreun risc potenţial sau care este
susceptibilă să-i compromită educaţia sau
să-i dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale
fizice, mentale, spirituale, morale sau
sociale. (Art. 32)
În
acord
cu
prevederile
Convenţiei,
România
şi-a
asumat
responsabilitatea de a lua măsuri
legislative, administrative, sociale şi
educative pentru a asigura aplicarea
articolului 32. În acelaşi scop şi ţinând
seama de dispoziţiile aplicabile ale
celorlalte instrumente internaţionale, se
obligă, în special:
• să fixeze o vârstă minimă sau vârste
minime de angajare;
• să
adopte
o
reglementare
corespunzătoare cu privire la orele de
lucru şi la condiţiile de muncă;
• să prevadă pedepse sau alte sancţiuni
corespunzătoare, pentru a asigura
aplicarea efectivă a prezentului articol.
Prin articolul 33, Convenţia ONU
recomandă ca statele părţi să ia măsuri
corespunzătoare,
inclusiv
măsuri
legislative, administrative, sociale şi
educaţionale pentru a proteja copiii contra
folosirii ilicite de stupefiante şi substanţe
psihotrope, aşa cum sunt acestea definite
de convenţiile internaţionale în materie şi
pentru a preveni folosirea copiilor în
scopul producerii şi al traficului ilicit de
astfel de substanţe.

luarea măsurilor corespunzătoare
pentru a se sprijini reciproc în
punerea în practică a dispoziţiilor
Convenţiei, printr-o cooperare
şi/sau o asistenţă consolidată,
inclusiv prin măsuri de susţinere a
dezvoltării economice şi sociale, a
programelor de eradicare a
sărăciei şi de educaţie universală.
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•

De asemenea, statele părţi se
angajează să protejeze copilul contra
oricărei forme de exploatare sexuală şi de
violenţă sexuală. În acest scop, statele vor
lua,
în
special,
toate
măsurile
corespunzătoare pe plan naţional, bilateral
şi multilateral, pentru a împiedica:
• incitarea sau constrângerea copiilor să
se dedea la activităţi sexuale ilegale;
• exploatarea copiilor în scopul
prostituţiei sau al altor practici ilegale;
• exploatarea copiilor în scopul
producţiei de spectacole sau materiale
cu caracter pornografic. (Art. 34)

•
•

După 1990, în domeniul protecţiei
muncii tinerilor, multe din prevederile
Convenţiilor OIM se regăsesc şi în
legislaţia României. Constituţia României
(1991), Codul Muncii (1972) - 2003 - noul
Cod, Legea 61/1991, Legea 6/1992
privind concediul de odihnă şi alte
concedii ale salariaţilor, Norme Generale
de Protecţie a Muncii (1996), Legea
108/1999
privind
înfiinţarea
şi
organizarea Inspecţiei Muncii.
Constituţia

României

Legea nr. 6/1992 privind
concediul de odihnă şi alte concedii ale
salariaţilor
• „Pentru tinerii în vârstă de până
la 18 ani, durata minimă a
concediului de odihnă plătit este
de 24 de zile lucrătoare.” (Art. 1,
alin. 2)

(1991)

prevede:

•
•
•

•

•

„Minorii sub vârsta de 15 ani nu
pot fi angajaţi ca salariaţi.” (Art.
45, alin. 4)
„Munca forţată este interzisă.”
(Art. 39, alin. 1)
„Copiii şi tinerii se bucură de un
regim special de protecţie şi de
asistenţă în realizarea drepturilor
lor.” (Art. 45, alin. 1)
„Exploatarea minorilor, folosirea
lor în activităţi care le-ar dăuna
sănătăţii, moralităţii sau care lear pune în primejdie viaţa ori
dezvoltarea
normală
sunt
interzise.” (Art. 45, alin. 3)
„Învăţământul
general
este
obligatoriu.” (Art. 32)

Norme Generale de Protecţie a
Muncii - 1996
• „Este interzisă folosirea tinerilor
sub vârsta de 16 ani la efectuarea
operaţiilor manuale de încărcare,
descărcare şi transport.” (Art.
155)
• „Se interzice folosirea tinerilor
sub vârsta de 18 ani la operaţiile
cu
materiale
şi
produse
periculoase
(foarte
toxice,
explozive etc.), la lucrările de
vopsit care comportă utilizarea
carbonatului bazic de plumb, a
sulfatului de plumb sau a miniului
de plumb şi a tuturor produselor
care conţin aceşti pigmenţi.” (Art.
155 şi Art. 422)
• „Pentru tinerii cu vârsta cuprinsă
între 16-18 ani, masele maxime
admise de transport, de susţinut
sau de ridicat sunt stabilite în
raport cu vârsta şi sexul şi anume

Codul Muncii (2003)

•

„Persoana fizică dobândeşte
capacitatea
de
muncă
la
împlinirea vârstei de 16 ani.”
(Art. 13 alin. 1)
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„Persoana fizică poate încheia un
contract de muncă în calitate de
salariat şi la împlinirea vârstei de
15 ani, cu acordul părinţilor sau
al reprezentanţilor legali, pentru
activităţi potrivite cu dezvoltarea
fizică, aptitudinile şi cunoştinţele
sale, dacă astfel nu îi sunt
periclitate sănătatea, dezvoltarea
şi
pregătirea
profesională”
(Art.13 alin. 2)
„Încadrarea
în
muncă
a
persoanelor puse sub vârsta de 15
ani este interzisă” (Art.13 alin. 3)
„încadrarea în muncă în locuri de
muncă grele, vătămătoare sau
periculoase se poate face după
împlinirea vârstei de 18 ani;
aceste locuri de muncă se
stabilesc
prin
hotărâre
a
Guvernului” (Art. 13, alin. 5)
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pentru femei (5 kg) şi pentru
bărbaţi (12 kg).” (Art. 134)

o

Legea nr. 108/1999 privind
înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

o
o

•

„Inspecţia Muncii controlează
aplicarea prevederilor legale
referitoare la relaţiile de muncă,
la securitatea şi sănătatea în
muncă, la protecţia salariaţilor
care lucrează în condiţii deosebite
şi a prevederilor de asigurări
sociale.” ( Art. 5 )

Convenţia OIM nr. 182/1999
privind interzicerea celor mai grave
forme ale muncii copiilor şi acţiunea
imediată în vederea eliminării lor
(ratificată prin Legea nr. 203/2000)

Există activităţi cu risc mare în
care munca tinerilor sub 18 ani este
interzisă, ca de exemplu, lucrul la
înălţime, unele activităţi din exploatări
forestiere, exploatări miniere etc., care
sunt reglementate prin Normele Specifice
de Protecţie a Muncii.

Expresia „cele mai grave forme ale
muncii copiilor” include:
• Toate formele de sclavie sau practicile
similare, cum sunt vânzarea de copii
sau comerţul cu copii, munca în contul
unor datorii şi servitutea domestică,
inclusiv recrutarea forţată sau
obligatorie a copiilor în vederea
utilizării lor în conflictele armate;
• Utilizarea, recrutarea sau oferirea
unui copil în scopul prostituării,
producţiei
de
material
pornografic sau de spectacole
pornografice;
• Utilizarea, recrutarea sau oferirea
unui copil în scopul unor activităţi
ilicite, mai ales pentru producţia şi
traficul de stupefiante, aşa cum le
definesc convenţiile internaţionale
pertinente;
• Muncile care prin natura lor sau prin
condiţiile în care se exercită sunt
susceptibile să dăuneze sănătăţii,
securităţii sau moralităţii copilului.
Convenţia OIM nr. 182/1999, Art. 3

3. Ce se înţelege prin forme
grave ale muncii copiilor?
În aproape toate societăţile, copiii
muncesc într-un fel sau altul, dar tipurile
de muncă pe care le practică şi formele de
implicare variază în timp şi spaţiu. În
situaţia în care un copil participă la unele
munci uşoare ca ajutorarea părinţilor la
activităţile casnice pe perioade scurte de
timp sau adolescenţii muncesc câteva ore
pe zi în timpul vacanţelor sau după şcoală
pentru a câştiga bani de buzunar, nu
vorbim despre „munca copiilor”.
„Munca copiilor” include orice
muncă plătită sau care afectează educaţia
copilului şi îi pune în pericol dezvoltarea
mintală, fizică, socială şi morală. Acele
forme de muncă ce îi privează pe copii de
posibilitatea de a urma o şcoală sau le
îngreunează posibilitatea de a studia
înseamnă muncă a copiilor, muncă aflată
în contradicţie cu drepturile copilului şi cu
legislaţia naţională şi internaţională.

Recomandarea
nr.
190
privind
interzicerea celor mai grave forme ale
muncii copiilor şi acţiunea imediată în
vederea eliminării lor, adoptată la cea dea 87-a sesiune a Conferinţei Generale a
OIM, Geneva, 17 iunie 1999.

În vederea soluţionării problemei
muncii copiilor sunt necesare o serie de
acţiuni bine planificate şi de măsuri
corespunzătoare care vor fi materializate
pe termen scurt, mediu şi lung, inclusiv:
Numărul 1-2/2002

promulgarea de legi şi
monitorizarea punerii lor
în aplicare;
acţiuni de prevenire a
muncii copiilor;
programe de retragere a
copiilor
din
muncile
periculoase şi exploatare
prin oferirea de alternative
pentru ei şi familiile lor.
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implementarea Convenţiei nr. 182 şi
vizează patru direcţii majore de acţiune:

În paragraful 3 al Recomandării nr. 190
sunt delimitate formele de muncă la care
face referire Art. 3, punctul d al
Convenţiei 182, după cum urmează:

•
•
•
•

•

•

muncile care îi expun pe copii la
riscuri fizice, psihologice sau
sexuale;
muncile care se efectuează sub
pământ, sub apă, la înălţimi
periculoase sau în spaţii restrânse;
muncile care se efectuează cu
maşini, materiale sau instrumente
periculoase sau în spaţii restrânse;
muncile care se efectuează într-un
mediu nesănătos, care pot, de
exemplu, să îi expună pe copii la
acţiunea unor substanţe, agenţi sau
proceduri periculoase sau a unor
condiţii de temperatură, de zgomot
sau de vibraţii care le-ar
prejudicia sănătatea;
muncile care se efectuează în
condiţii deosebit de dificile, de
exemplu, pe parcursul mai multor
ore, în timpul nopţii sau pentru
care copilul este reţinut în mod
nejustificat la sediul angajatorului.

•

•

•

Programul „Creşterea capacităţii
comunităţilor de romi din zonele
selecţionate de a retrage copiii romi care
muncesc pe stradă şi/sau din alte forme
periculoase de muncă” este implementat
de Fundaţia pentru Recuperare, Integrare
şi Promovare Socială – ECHOSOC în
parteneriat cu Ministerul Educaţiei
Naţionale,
Direcţia
Generală
de
Învăţământ în Limbile Minorităţilor
Naţionale, Agenţia pentru Dezvoltare
Comunitară „Împreună” şi Organizaţia
Salvaţi Copiii România, cu sprijin tehnic
şi
financiar
al
BIM-PIEMC,
Reprezentanţei UNICEF în România şi
Programului PHARE pentru Îmbunătăţirea
Situaţiei Romilor.
Scopul programului este de a contribui la
eliminarea progresivă a muncii copiilor
prin creşterea gradului de participare
şcolară, îmbunătăţirea frecvenţei şi
performanţei şcolare a copiilor romi care
muncesc.

4.
Prezentarea
proiectului:
“Creşterea capacităţii comunităţilor de
romi din zonele selecţionate de a retrage
copiii romi care muncesc pe stradă
şi/sau din alte forme periculoase de
muncă”

Programul Internaţional pentru
Eliminarea Muncii Copiilor (PIEMC)
acţionează în vederea prevenirii şi
eliminării progresive a muncii copiilor şi,
în special, a celor mai grave forme de
muncă ale acestora, conform Convenţiei
OIM nr. 182 din 1999. Programul a fost
lansat la nivel internaţional încă din anul
1992, iar în prezent se desfăşoară peste
1.000 de programe de acţiune în 90 de ţări.
În România, PIEMC a fost lansat în martie
2000.

Beneficiarii direcţi ai proiectului
sunt:
• copiii romi care muncesc din
comunităţile: Pata Rât, Calvini şi
sectorul 5, Bucureşti;
• aproximativ 2.000 de familii din cele
trei zone;
• cele 3 comunităţi menţionate.

Programul PIEMC are ca scop
acordarea de asistenţă tehnică şi
financiară României în aplicarea şi
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prevenirea
şi
eliminarea
progresivă a muncii copiilor, atât
în mediul urban, cât şi în mediul
rural;
întărirea capacităţii agenţiilor
guvernamentale
şi
nonguvernamentale de a aplica şi
implementa convenţiile OIM
privind munca copiilor;
realizarea de cercetări calitative şi
cantitative
pentru
evaluarea
dimensiunii şi naturii problemei
muncii copiilor;
conştientizarea opiniei publice
româneşti
cu
privire
la
problematica muncii copiilor.
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Beneficiarii indirecţi ai proiectului:
părinţii copiilor, comunităţile din care fac
parte, şcolile din zonele respective,
Inspectorate Şcolare, autorităţi locale,
ONG-uri roma şi non-roma, organizaţii
patronale, sindicate, Ministerul Educaţiei
şi Cercetării, Ministerul Muncii şi
Solidarităţii Sociale, Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Copilului şi Adopţie,
Inspectoratul
General
al
Poliţiei,
Comitetul Naţional Director pentru
Eliminarea Muncii Copiilor.

Activităţi în agricultură, având ca
beneficiar (patron) persoane sau societăţi
comerciale din zonă sau alte localităţi
Gradul de implicare al copiilor
variază în funcţie de vârstă, astfel: copiii
cu vârste mici (de până la 8-9 ani) nu
participă propriu-zis la muncile agricole,
dar în schimb îşi însoţesc părinţii la câmp.
Copiii cu vârste mai mari (de peste 10 ani)
sunt implicaţi direct şi muncesc împreună
cu părinţii (sunt „apţi de muncă”) şi
reprezintă adevărate ajutoare pentru
aceştia, iar cei de peste 14 ani („care are
buletin”) sunt etichetaţi ca adulţi şi pentru
toată lumea pare foarte firesc ca ei să
lucreze.

5. Care sunt formele de muncă
în care sunt implicaţi copiii romi?
Prin studiile de caz realizate în cadrul
proiectului au fost identificate formele de
muncă în care sunt implicaţi copiii romi
din cele trei zone selecţionate: Bucureşti
(cartierul Ferentari) şi localităţile Calvini
(judeţul Buzău) şi Pata Rât (judeţul Cluj).
•
•
•
•

Comerţul ambulant sau în pieţe
cu produse agricole sau „ceaoane”
Munca ocazională desfăşurată
pentru patronii/vânzătorii chioşcurilor din
vecinătate este un alt tip de muncă
frecvent întâlnită, în special, în cazul
copiilor de vârste mai mici. Aceasta constă
în descărcat/încărcat marfă, curăţenie,
manipularea mărfurilor/ambalajelor etc.
Recompensa pentru activitatea depusă este
oferită imediat după încheierea activităţii
şi reprezintă mici sume de bani, dulciuri
sau alte produse alimentare. În această
categorie se înscriu şi activităţile
ocazionale din pieţe, sub forma ajutorului
acordat
părinţilor
comercianţi
sau
vânzătorilor (încărcat/descărcat marfă,
curăţenie, vânzarea florilor etc.).

Activităţi în cadrul gospodăriei:
efectuarea unor cumpărături,
menajul în gospodărie (curăţenie,
pregătit masa, gătit etc.);
îngrijirea fraţilor mai mici sau a
unor persoane cu dizabilităţi;
turnarea de vase prelucrate din
metale neferoase;
mici lucrări de grădinărit / în
agricultură
(plivit,
cules
legumelor).

Activităţi desfăşurate în afara
gospodăriei:
• activităţi în agricultură,
având ca beneficiar (patron)
persoane
sau
societăţi
comerciale din zonă sau
alte localităţi;
• comerţul ambulant sau în
pieţe cu produse agroalimentare sau „ceaoane”;
• munca în unităţi productive
şi construcţii;
• colectarea
materialelor
refolosibile (sticle, hârtie,
metale neferoase);
• menajul în alte gospodării;
• alte forme de muncă în care
sunt implicaţi copiii romi.
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Munca în unităţi productive şi
construcţii
Munca în unităţi productive
implică un grad mai ridicat de dificultate
şi, implicit, de risc. Sunt cazuri în care
copii de 14-15 ani lucrează în fabrici
clandestine de îmbuteliat alcool sau în
unităţi de producere a produselor de
panificaţie. În pofida riscurilor implicate,
fabrica de alcool este un loc de muncă
atrăgător pentru copii datorită câştigurilor
substanţiale ce pot fi realizate comparativ
cu alte tipuri de activităţi. Riscurile
implicate de acest tip de muncă sunt date
de condiţiile grele de muncă: pericolul de
accidentare cu cioburi din cauza exploziei
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sticlelor în procesul de îmbuteliere, munca
în condiţii de mediu neprielnice (umiditate
excesivă, vapori de alcool, lipsa igienei).
Lipsa de securitate a muncii este însoţită şi
de lipsa unei asistenţe medicale
corespunzătoare.

•

În general, munca în construcţii
este specifică băieţilor. Aceştia sunt
angajaţi pentru munci necalificate, de
scurtă
durată,
cum
ar
fi
încărcarea/descărcarea materiilor prime,
materialelor de construcţii, prepararea
materialelor etc. Aceste activităţi presupun
din partea copilului un efort fizic ridicat,
motiv pentru care copiii mai mici de 14
ani desfăşoară mai rar astfel de activităţi.
Plata muncii se face la sfârşitul zilei sau al
săptămânii de lucru, pe baza unei
înţelegeri
verbale
anterioare
cu
angajatorul. Cu toate acestea, recompensa
nu este garantată.

•

•

6. Care sunt caracteristicile
muncii prestate de copii?

Colectarea
materialelor
refolosibile
(sticle,
hârtie,
metale
neferoase)
Este specifică copiilor care
locuiesc în apropierea gropilor de gunoi,
ale căror familii nu au venituri şi de aceea
sunt predispuşi să presteze activităţi de
acest gen.

Cum îşi găsesc de lucru copiii?
De cele mai multe ori, copiii îşi
însoţesc părinţii, în cazul în care
lucrează împreună, sau sunt trimişi de
părinţi.
Cât timp lucrează un copil? Câte
ore pe zi?

Menajul în alte gospodării pare a
fi un tip de muncă tradiţională pentru
femeile rome din Bucureşti. Fetele
urmează acest model familial. Munca „la
cucoane”/„la femei” este o muncă
specifică celor de vârste mai mici care îşi
însoţesc mamele atunci când acestea
desfăşoară astfel de activităţi. Uneori,
mama intermediază pentru copil un astfel
de „aranjament de muncă”. Deşi
câştigurile nu sunt mari, se poate vorbi de
o regularitate a acestora. Fie că se duc
singuri, fie că-şi însoţesc mamele, copiii
sunt familiarizaţi de timpuriu cu acest gen
de muncă.

În cea mai mare măsură, muncile
prestate de copii sunt ocazionale.
Activităţile cu caracter sezonier se
întâlnesc în agricultură, construcţii şi în
pieţele agro-alimentare. Activităţile cu
caracter permanent includ menajul în
propria gospodărie şi în alte gospodării,
fabricarea vaselor din aramă, activităţile
de comerţ ambulant (vânzarea de mături,
ceaune).
În privinţa duratei, se pot
diferenţia activităţi de câteva ore pe zi,
câteva zile, „până termină lucrarea” sau
care se pot întinde de-a lungul a mai
multor luni de zile. De exemplu, în
activităţile agricole, copiii cu vârste
cuprinse între 8-16 ani au apreciat că
muncesc de la 7-8 ore pe zi până la 10 ore
pe zi. Numărul de ore de muncă pe zi este

Alte forme de muncă în care sunt
implicaţi copiii romi
• Micul comerţ cu flori, produse
nealimentare. În general, în astfel
de activităţi copiii îşi ajută părinţii
sau le substituie munca. Avantajul
folosirii copiilor în micul comerţ
Numărul 1-2/2002

de către adulţi constă în
sustragerea de la prevederile
legale privind autorizaţiile de
vânzare. Copiii sub 16 ani scapă
de
regula
măsurilor
contravenţionale în cazul unor
astfel de infracţiuni.
Furtul în pieţe este o activitate
prin care copiii îşi asigură un
minim de hrană pentru ei şi
familiile lor, pe termen scurt.
Cerşitul este o activitate pe care,
în general, autorităţile o asociază
copiilor romi şi prin care se obţin
venituri care să asigure nivelul de
subzistenţă al familiilor. Aceasta
este asociată şi copiilor de altă
etnie.
Traficul de droguri, prostituţie
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de igienă precare afectează starea de
sănătate a copiilor.

mai redus când ne referim la muncile din
gospodărie (cam 2-4 ore pe zi) şi este mai
mare când vorbim despre muncile prestate
la rampa de gunoi (aproximativ 5 ore pe
zi). În funcţie de anotimp şi de participarea
şcolară, copiii pot să petreacă la rampa de
gunoi chiar 8-10 ore pe zi (cazul Pata Rât).

În ceea ce priveşte munca depusă
la turnarea de ceaune, riscul accidentelor
este foarte mare întrucât se lucrează la
temperaturi mari, cu metale aflate în stare
lichidă şi cea mai mică neatenţie poate fi
fatală.

Cum sunt plătiţi copiii pentru
munca depusă?

Atunci când copiii lucrează la
groapa de gunoi, sunt expuşi unor pericole
generate de mediul în care lucrează.
Groapa de gunoi („rampa”) este un
permanent focar de infecţie. Alte riscuri
conştientizate sunt cele ale intrării în
contact
cu
substanţe
periculoase,
provocarea arsurilor din cauza aprinderii
gunoaielor, tăierea sau lovirea cauzată de
obiectele întâlnite pe rampă, îmbolnăvirile
(dermatoze, infecţii etc.). În plus, copiii
lucrează şi pe timpul nopţii şi, din cauza
oboselii acumulate, devin şi mai
vulnerabili la accidente. Cel mai mare risc
al muncii pe rampa de gunoi pare a fi,
conform spuselor părinţilor, cel legat de
prezenţa maşinilor care transportă gunoiul.
Sunt cazuri în care copii şi adulţi au fost
loviţi de aceste maşini, iar unii au murit.

Recompensele pe care copiii le
primesc sunt cel mai adesea utilizate în
folosul întregii familii, mama fiind, de
regulă, gestionarul resurselor câştigate de
copii. Copiii declară că este normal să
contribuie la veniturile familiei, fără să fie
obligaţi de părinţi. Uneori, copiii au
libertatea de a folosi în interes personal o
parte din banii câştigaţi, caz în care aceştia
îşi cumpără obiecte de îmbrăcăminte şi
încălţăminte. Pentru acelaşi tip şi volum
de muncă, plata copiilor este mai scăzută
decât în cazul adulţilor şi putem vorbi în
acest caz despre tentaţia angajatorului de a
căuta forţa de muncă cea mai ieftină
pentru activităţile necalificate, preferând
prin urmare copiii.

Încetarea educaţiei şcolare şi
diminuarea „şanselor de viaţă”
Nu putem spune cu certitudine că,
atunci când un copil prestează diferite
munci, şcoala este abandonată, dar putem
vorbi de o afectare a activităţii
educaţionale. În acest context, timpul care
trebuie acordat activităţii de studiu şi
învăţare este ocupat cu alte activităţi ce fac
imposibilă o pregătire şcolară adecvată.
Chiar dacă frecventează regulat şcoala,
copiii trebuie să facă faţă unor lipsuri
legate de îmbrăcăminte şi chiar rechizite
şcolare.

Care sunt consecinţele implicării
premature în muncă a copiilor?
Deteriorarea stării de sănătate:
accidentele de muncă, munca pe timp de
noapte, munca în condiţii de mediu
periculoase şi neigienice (temperaturi
ridicate, umiditate excesivă, vapori de
alcool, pericol de accidente etc.). Copiii
implicaţi în activităţi în construcţii sau cei
care muncesc în fabrici sunt primii expuşi
acestor pericole.
Şi în cazul activităţilor agricole,
de obicei activităţi manuale sau cu unelte
rudimentare, condiţiile nu sunt dintre cele
mai prielnice pentru un copil. În primul
rând, este vorba despre temperaturile
ridicate la care copiii rezistă foarte greu.
La aceasta se adaugă eforul crescut pe care
îl depun în timpul muncii, precum şi
privaţiunile la care sunt supuşi (mâncare şi
apă potabilă insuficiente). Condiţiile de
locuit sunt adesea improprii (dormitoare
cu mai mult de 10-15 paturi), iar condiţiile
Numărul 1-2/2002

Dacă avem în vedere activităţile
sezoniere din agricultură, putem menţiona
faptul că în acele perioadele ale anului
când „muncile agricole sunt în toi”, copiii
abandonează temporar şcoala, pentru a
reveni odată cu terminarea muncilor
agricole.
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Se întâmplă uneori ca implicarea
copilului în munci de tip informal să
coincidă cu întreruperea şcolarizării. Este
cazul copiilor care încep să lucreze în pieţe
sau în construcţii.

Familia
reprezintă:
•
•

S-au întâlnit şi cazuri de hărţuire
sexuală, mai ales când fetele sunt
implicate în activităţi (în fabrici, activităţi
comerciale) unde trebuie să se descurce
singure.
•

Încălcarea înţelegerilor de plată
este un alt risc la care sunt expuşi copiii, în
primul rând, din cauza absenţei unui
contract de muncă şi, în al doilea rând, din
cauza vulnerabilităţii acestora.
Ce-i determină pe copii
muncească? De ce muncesc copiii?

•
•

să

Familia este, de obicei, cea care-i
antrenează pe copii în diferite forme de
muncă: contribuţia copilului aduce o
ameliorare a situaţiei economice a familiei
pe
termen
scurt.
Familia
nu
conştientizează însă efectele pe care
această practică le poate avea pe termen
mediu şi lung: limitarea perspectivelor
copiilor (întreruperea cursurilor şcolare,
urmată eventual de imposibilitatea
reînscrierii),
privarea
copilului
de
potenţialele
oportunităţi,
diminuarea
„şanselor de viaţă”, maturizarea precoce a
copiilor, afectarea stării de sănătate.

că

munca

o formă de educaţie;
un mijloc de a achiziţiona un set
de abilităţi necesare unei viitoare
soţii (în cazul fetelor). Lipsa unor
acumulări de resurse materiale
care să se constituie într-o zestre
determină substituirea acesteia cu
o „zestre de abilităţi” necesare
unei viitoare soţii;
o experienţă utilă pentru formarea
profesională;
o formă indirectă de internalizare
a obedienţei (supunere, respect);
facilitarea adaptării la statutul de
adult
(asumarea
responsabilităţilor).

7. Ce actori comunitari se pot
implica în eliminarea muncii copiilor şi
cum?
Un prim pas în eliminarea celor
mai grave forme ale muncii copiilor
trebuie să fie implicarea comunităţii în
acest proces prin formarea unei reţele de
sprijin, cuprinzând toate instituţiile locale
ce pot avea un rol complementar în
prevenirea şi combaterea muncii copiilor
în comunităţile de romi. Principalii actori
ce pot contribui la promovarea respectării
drepturilor copiilor şi la crearea de „zone
în care copiii să nu muncească” sunt:
 părinţii;
 educatorii şi profesorii;
 doctorii
şi
asistentele
medicale;
 liderii comunităţii;
 administraţia locală;
 ONG-uri locale;
 agenţi economici;
 alţi membri ai comunităţii.

În condiţii de sărăcie, se pare că în
anumite comunităţi încurajarea copiilor să
muncească reprezintă o normă comunitară.
Ca şi în cazul comunităţilor rurale, în
cazul comunităţilor de romi se consideră
că munca trebuie însuşită încă din
copilărie. Ar fi de adăugat faptul că, în
cultura de tip tradiţional a romilor, copiii
trebuie să participe la muncile care aduc
bunăstare familiei, pregătindu-i astfel să se
descurce şi singuri, atunci când va fi
nevoie, şi ajutând şi la perpetuarea
meseriilor tradiţionale ale romilor. Este
cunoscut faptul că acestea sunt transmise
de la o generaţie la alta şi fac parte
integrantă din identitatea fiecărui neam de
romi.
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consideră

Cum se poate crea o reţea
comunitară pentru combaterea muncii
copiilor?
Prin implicarea în acţiuni de
combatere şi eliminare a muncii copiilor a
părinţilor, autorităţilor publice locale,
lucrătorilor sociali şi ONG-urilor locale,
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sindicatelor şi patronatelor etc., constând
în următoarele tipuri de activităţi:

Cum se pot implica părinţii şi
membrii comunităţii?

•

Sprijinul părinţilor şi al membrilor
comunităţii este esenţial în lupta împotriva
muncii copiilor. Ei sunt cei ce ar trebui să
se implice în procesul de conştientizare şi
sensibilizare a opiniei publice, şi nu
numai, în legătură cu pericolele la care
sunt expuşi copiii care muncesc. Mai mult,
ei pot contribui într-o mai mare măsură la
eliminarea practicilor locale de angajare a
copiilor şi pot urmări procesul de educaţie
pe care-l parcurg cei mici.

•

•

•
•

•

conştientizarea membrilor comunităţii
cu privire la problematica muncii
copiilor:
o informarea
părinţilor
privind consecinţele şi
riscurile la care sunt
expuşi
copiii
care
muncesc;
implicarea
acestora în identificarea
de soluţii;
o campanii de conştientizare
în scoli şi în comunitate;
prevenirea
extinderii
muncii
copiilor
prin
programe de educaţie
preşcolară;
o implicarea sindicatelor şi
patronatelor
în
monitorizarea practicilor
de angajare a copiilor în
diferite activităţi;
o sensibilizarea
şi
implicarea
mass-media
locală.
mobilizarea membrilor comunităţii
pentru a îmbunătăţi condiţiile de
desfăşurare a procesului educaţional în
şcoli;
includerea de activităţi pe tema muncii
copiilor în cadrul evenimentelor
importante care se desfăşoară la
nivelul comunităţii (festivaluri şi
sărbători anuale);
elaborarea unei strategii locale pentru
prevenirea şi eliminarea formelor
grave ale muncii copiilor;
elaborarea şi dezvoltarea de proiecte la
nivel comunitar, care să aibă ca scop
prevenirea
abandonului
şcolar,
sprijinirea familiilor în dificultate, cu
un număr mare de copii, reintegrarea
şcolară a copiilor retraşi din muncă;
stabilirea unor acorduri şi parteneriate
între actorii comunitari.
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Părinţii trebuie să cunoască
riscurile muncii asupra dezvoltării
propriilor copii şi să nu accepte formele
grave de muncă, să caute alternative
pentru a înlocui munca depusă de copii cu
alte forme de obţinere a veniturilor în care
să se implice ei înşişi.
Cum se pot implica profesorii?
Profesorii pot organiza campanii
de informare pentru conştientizarea
problematicii muncii copiilor în rândul
părinţilor,
copiilor
şi
membrilor
comunităţii şi pot prezenta importanţa pe
care o are educaţia în viaţa unui copil. Ei
trebuie să fie actorii care să tragă primele
semnale în legătură cu efectele negative pe
care le are munca în plan educaţional şi în
planul dezvoltării psiho-sociale a copiilor.
Copiii pot primi de la profesori
informaţii utile legate de riscurile la care
ar fi supuşi dacă ar munci şi informaţii
legate de drepturile pe care le au.
De asemenea, profesorii pot
monitoriza în ce măsură copii sunt înscrişi
la şcoală, frecventează sau abandonează
şcoala şi cum influenţează aceste procese
încadrarea în muncă a copiilor. Ei se pot
asigura că nevoile specifice ale copiilor
sunt împlinite şi pot fi sensibili la
problemele cu care se confruntă copiii şi-i
pot ajuta să treacă peste ele.
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ONG-urile pot funcţiona ca asociaţii
comunitare şi de sector formate, în
principal, pentru a proteja şi promova
bunăstarea şi interesele copiilor şi a
dezvolta activităţi în domeniul prevenirii
şi combaterii muncii copiilor.

Cum se pot implica ONG-urile
locale?
ONG-urile locale pot juca un rol
important în procesul de eliminare a celor
mai grave forme ale muncii copiilor, pot
furniza opţiuni şi programe viabile de
reabilitare prin educaţie facultativă,
consiliere, îngrijire medicală şi activităţi
alternative pentru minori şi familiile
acestora. Mai mult, acestea pot dezvolta
proiecte de prevenire şi eliminare a muncii
copiilor, pot pregăti specialişti care să facă
faţă problemelor legate de implicarea
copiilor în diferite forme de muncă. De
asemenea, pot atrage, mobiliza resurse şi
le pot distribui la nivel comunitar. Pot
organiza campanii de informare pentru a
aduce la cunoştinţa membrilor comunităţii
efectele negative ale implicării copiilor în
muncă şi se pot implica în identificarea,
prevenirea şi soluţionarea problematicii
copiilor care muncesc.

Ce pot face organizaţiile sindicale
şi patronale?
Organizaţiile sindicale şi patronale
pot reprezenta elemente centrale în
activităţile de eliminare a muncii copiilor.
În general, acestea au un mare potenţial
şi pot contribui la:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Acţiuni specifice ONG-urilor:
iniţierea şi desfăşurarea de campanii
media pentru drepturile copilului şi
pentru eliminarea muncii acestora;
furnizarea de informaţii utile despre
riscurile muncii copiilor, celorlalţi
actori comunitari;
coordonarea de acţiuni de cercetare în
legătură cu problematica muncii
copiilor;
furnizarea de servicii directe pentru
copiii aflaţi în dificultate şi pentru
familiile lor;
asigurarea pregătirii reprezentanţilor
celorlalte
structuri
comunitare
implicate;
implicarea activă în stabilirea de
parteneriate locale.

•

La nivel local, ei pot acţiona
prin:
•
•

•
•

În vederea realizării acestor acţiuni,
ONG-urile trebuie:
• să analizeze şi să identifice factorii
care declanşează şi menţin munca
copilului;
• să solicite sistematic sprijin din
partea
celorlalte
structuri
comunitare din sectorul public sau
privat pentru eliminarea cu succes
a muncii copiilor.
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determinarea formelor de muncă
ce afectează sănătatea, siguranţa şi
integritatea morală a copiilor;
crearea sau sugerarea unor
mecanisme
naţionale
pentru
monitorizarea
aplicării
prevederilor Convenţiei nr. 182;
realizarea unor programe de
pregătire profesională a copiilor
care prestează diferite tipuri de
muncă;
sensibilizarea opiniei publice cu
privire la drepturile copiilor.

•
•
•
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identificarea
sectoarelor
de
activitate în care copiii prestează
diferite forme de muncă;
desemnarea unor reprezentanţi
care să coordoneze activităţi de
prevenire şi combatere a muncii
copiilor;
oferirea unor informaţii exacte şi
oportune privind munca copiilor
în diferite sectoare;
elaborarea de recomandări pentru
eliminarea muncii copiilor;
integrarea în acţiuni comunitare
dezvoltate de ceilalţi actori
comunitari;
formarea de parteneriate cu ONGuri, instituţii din administraţia
locală;
dezvoltarea de alternative precum
ucenicia,
educaţia
şi
perfecţionarea profesională;
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•

•

participarea la evaluarea şi
monitorizarea
acţiunilor
comunitare ce vizează interzicerea
muncii copiilor;
promovarea
iniţiativelor
şi
practicilor pozitive desfăşurate pe
plan local.

Cum
se
poate
administraţia publică locală?

implica

Administraţia publică locală se
poate implica în elaborarea de politici
locale şi programe de acţiune care să
conţină următoarele elemente:
• identificarea
dimensiunii
problemei muncii copiilor;
• descrierea naturii şi contextului
problemei;
• identificarea
şi
descrierea
grupurilor ţintă prioritare;
• definirea
obiectivelor
şi
a
rezultatelor aşteptate;
• descrierea
principalelor
activităţilor
şi tipurilor de
intervenţie;
• desemnarea instituţiilor care vor fi
implicate şi estimarea resurselor
necesare.
Reprezentanţii administraţiei locale
trebuie să întreprindă următorii paşi în
adoptarea unei politici la nivelul
comunităţii:
• colectarea de informaţii prin
diferite metode în vederea
evaluării problematicii copiilor
care muncesc;
• crearea unor comitete consultative
alcătuite din ceilalţi actori
comunitari implicaţi;
• dezvoltarea de programe locale
pentru prevenirea şi combaterea
muncii copiilor.

Numărul 1-2/2002
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Relaţia ONG-urilor cu administraţia centrală şi administraţia locală
Sorin Cace
Nicolae Sali
urilor. De multe ori, autorităţile locale sunt
cointeresate în diverse activităţi, ei fiind
aceia care
invită reprezentanţii
organizaţiilor neguvernamentale şi cei care
solicită anumite activităţi în teritoriile pe
care le administrează. Adesea ONG-urile
care se ocupă de distribuirea diferitor
ajutoare materiale celor care fac parte
dintr-o categorie socială vulnerabilă
organizează această activitate împreună cu
administraţia locală, deoarece aceasta ţine
evidenţa celor care fac parte din categoria
respectivă, astfel, asigurându-se principiul
de echitate.

În prima parte a acestui material
vom prezenta o serie de caracteristici
generale ale relaţiilor dintre ONG-uri şi
administraţiile centrale şi locale.
În a doua parte vom face referiri
precise la modul în care ONG-urile percep
relaţiile cu cele două tipuri de instituţii.
Informaţiile din acest material se
bazează în totalitate pe studiul realizat de
Centrul CONTACT, în prima parte a
anului 2000, “Sectorul neguvernamental
din Republica Moldova. Situaţia actuală şi
direcţii de dezvoltare”.
Relaţiile cu administraţia centrală
În legile cu privire la organizaţiile
obşteşti şi cu privire la fundaţii se
stipulează că toate organizaţiile obşteşti se
bucură de aceleaşi drepturi în raport cu
statul. Evident, autorităţile statale nu
trebuie să se amestece în activităţile
desfăşurate de ONG-uri, nu pot permite
sau interzice unele activităţi dacă ele sunt
legitime şi corespund genurilor de
activitate stipulate în statutele acestora.
Însă, autorităţile centrale (Guvernul,
ministerele, departamentele) trebuie să
stimuleze activităţile ONG-urile în diferite
domenii,
punându-le
la
dispoziţie
materiale informative, spaţii gratuite
pentru desfăşurarea diferitor activităţi şi,
de asemenea, au datoria să examineze
propunerilor făcute de ONG-uri pentru
ameliorarea situaţiei în diferite domenii.
Astăzi, sunt frecvente cazurile în care
autorităţile statale nu permit organizarea
diferitor activităţi în cadrul ministerelor,
sau cu participarea funcţionarilor săi şi
solicită plată pentru diverse materiale
informative solicitate de ONG-uri.

Relaţiile dintre organizaţiile
neguvernamentale şi administraţia
publică. Problemele parteneriatelor
Stimularea parteneriatelor între
organizaţiile
neguvernamentale
şi
administraţia publică locală reprezintă un
pas important în consolidarea democraţiei
locale şi este o opţiune în favoarea
dezvoltării cetăţeniei locale.
Din practica internaţională se ştie
că
atunci
când
organizaţiile
neguvernamentale sunt implicate în
procesul de elaborare a politicilor locale,
realizare
a
obiectivelor
stabilite,
monitorizare, atunci parteneriatele între
ONG-uri şi autorităţile locale devin mai
durabile şi mai eficiente.
Altă situaţie se creează în cazul în
care se face referire la relaţia dintre
autorităţile publice şi cetăţeni, atunci când
aceştia din urmă s-au asociat sub forma
unor organizaţii neguvernamentale ori
asociaţii. Reprezentanţii APL concep
altfel situaţia decât în cazul unui demers
individual, acţiunea colectivă oferind mai
multă reprezentativitate. În asemenea
situaţii, oficialii aleşi, funcţionarii publici,
sub „presiunea” organizaţiilor respective,
„încep” a percepe mai bine problemele
existente şi, de multe ori, „promit”
implicarea lor în soluţionarea acestor
probleme.

Relaţiile cu administraţia locală
Aceleaşi probleme există şi în
raporturile cu autorităţile locale (primăriile
satelor, oraşelor, municipiilor), cu toate că,
trebuie să menţionăm, acestea sunt mai
receptive la activităţile în teren a ONGNumărul 1-2/2002
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Parteneriatele între administraţia
locală şi ONG-uri se pot constitui pe
diferite termene, cu finanţare ori nu, în
care părţile implicate acţionează simultan,
după un program bine elaborat, pentru
realizarea obiectivelor stabilite în comun.
Forme ale parteneriatelor între
administraţia locală şi ONG-uri pot fi
consolidate realizând:
•
•

•

•
•
•

•
•

•
Consultarea
ONG-urilor
privind
identificare
problemelor existente;
Unificarea
şi
interesarea
diverselor
forţe
din
comunitate,
privind
participarea la procesul de
dezvoltare a comunităţii;
Trecerea
în
revistă
a
oportunităţilor şi resurselor
locale
disponibile
şi
formularea unor scopuri şi
obiective realizabile;
Elaborarea
planurilor
de
acţiune;
Numirea
responsabililor
pentru
implementarea
planurilor de acţiune;
Sprijinirea financiară a ONGurilor care lucrează „în
beneficiu public”

•

cetăţenilor în procesul de
decizie publică;
Parteneriatele reuşite
consolidează şi stimulează
conduitele democratice;
Parteneriatele reuşite
au demonstrat creşterea calităţii
şi eficienţei
serviciilor
prestate;
Parteneriatele reuşite
interesează
comunitatea,
unifică forţele şi direcţionează
energiile;
Parteneriatele reuşite
stimulează
şi
facilitează
procesul de integrare socială.

Exista o serie de alte instituţii care pot
contribui la dezvoltare societăţii civile şi,
în principal, a sectorului neguvernamental.
Printre acestea un rol important îl joaca
instituţiile publice centrale şi cele locale.
Rolul este dat de conturarea cadrului legal
de funcţionare al ONG-urilor, de
facilităţile acordate, precum şi de modul în
care instituţiile publice crează şi dezvoltă
parteneriate
cu
diferite
ONG-uri.
Bineînţeles, în acest din urmă caz, un rol
major îl au şi ONG-urile.
Vom prezenta modul în care se
stabilesc relaţiile cu instituţiile publice la
cele două nivele: central şi local.

În aşa fel se stabileşte un cadru prin
care se unesc o serie de proiecte mai mici
în scopul realizării problemelor mai
importante
din comunitate.
Astfel
parteneriatele create ajută comunităţile să
direcţioneze energia cetăţenilor către
realizarea unor scopuri fezabile.
Vom evidenţia unele avantaje ale
parteneriatului dintre autorităţile publice şi
organizaţiile neguvernamentale:

Relaţiile
cu
administraţia
centrală şi locală vor fi tratate din trei
perspective:
1.
ale
prezenţei/absenţei
colaborării;
2.
ale tipului de colaborare;
3.
ale
gradului
de
mulţumire în raport cu aceste
relaţii deja stabilite.

•

Prin
intermediul
parteneriatelor reuşite, mulţi
cetăţeni au posibilitatea să se
implice în activităţi orientate
spre „beneficiu public”;
•
Prin
intermediul
parteneriatelor
reuşite
se
intensifică
participarea
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Tabelul nr. 1 Colaborarea cu
administraţia centrala (procente)
Colaborare
Procent
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Da
49

Nu
51
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Se observă că jumătate din ONG-uri au într-un fel sau altul colaborări cu instituţiile
de la nivel central.
Colaborările se stabilesc pe diferite probleme, de cele mai multe ori la iniţiativa
ONG-urilor. După ce au fost stabilite, modul de relaţionare devine diferit de la un caz la altul.
Evaluarea relaţiei cu administraţia centrală
Graficul nr. 1 Evaluarea relaţiilor cu instituţiile centrale

Evaluare colaborarii cu institutiile centrale

3%

18%

41%

38%

Stransa si contructiva

Ocazionala

Nu exista

Ne confruntam

ONG-urile, în funcţie de experienţele pe care le au cu instituţiile publice centrale,
apreciază şi evaluează colaborările în felul următor: cel mai adesea, colaborările sunt evaluate
negativ de către ONG-uri. Se observă că relaţia este strânsă şi constructivă doar în 18% din
cazuri. În celelalte situaţii, ea este fie ocazională, fie lipseşte sau este de confruntare.
Tabelul următor pune în evidenţă gradul de mulţumire al reprezentanţilor ONG-urilor
în raport cu acele colaborări deja stabilite.
Tabelul nr. 2 Gradul de mulţumire în relaţia cu administraţia centrala
Grad
Procent

Foarte
mulţumit
1,8

Mulţumit

Potrivit

Nemulţumit

27,4

47,9

18,7

Deloc
mulţumit
4,1

Numai aproximativ 30% din ONG-uri se declară mulţumite de colaborările şi relaţiile
cu instituţiile centrale.
Concluzionând, putem spune că dacă 50% din organizaţiile neguvernamentale
colaborează cu instituţiile centrale ale statului, dintre acestea doar o cincime apreciază
colaborarea constructivă şi doar o treime se declară mulţumite indiferent de tipul de
colaborare, permanentă sau ocazională.

Numărul 1-2/2002

43

Jurnalul practicilor pozitive comunitare
Colaborarea şi relaţiile cu administraţia locală
Se constată că la nivel local lucrurile stau ceva mai bine decât la nivel central, aproximativ
63% din ONG-uri menţionând colaborări cu instituţiile descentralizate ale statului.
Tabelul nr. 3 Colaborarea cu administraţia locală (procente)
Da
62,5

Colaborare
Procent

Nu
37,5

Şi în ceea ce priveşte evaluarea colaborării, se constată note pozitive, în sensul
creşterii caracterului constructiv şi, în special, a celui ocazional.
Graficul următor prezintă situaţia.
Graficul nr. 2 Evaluarea relaţiei cu administraţia locală
Evaluare colaborare cu administratia locala

3%
21%

30%

46%

Stransa si contructiva

Ocazionala
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Ne confruntam

Tabelul nr. 4 Gradul de mulţumire în relaţia cu administraţia locala
Grad de Foarte
mulţumire mulţumit
Procent
4,8

Mulţumit

Potrivit

Nemulţumit

31,6

48,1

13

Deloc
mulţumit
2,6

Aprecierile pozitive se păstrează şi chiar cresc, ajungând la aproximativ 36 % din
totalul acestora. De asemenea, aprecierile de tip negativ se reduc în mod semnificativ şi
reprezintă doar 15 % din totalul lor.
Distribuţiile prezentate anterior se păstrează în limite puţin acceptabile şi
configurează o parte din problematica sectorului terţiar din Republica Moldova. Cu toate
acestea, acest tablou este unul normal, luând în considerare climatul general din Republica
Moldova, nivelul de dezvoltare economică şi socială, reorganizările şi restructurările
permanente.
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