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                                                                 INTRODUCERE 

Începutul secolului XXI evidenţiază faptul că mediul de securitate, în dinamica lui, a 

intrat într-o nouă etapă a evoluţiei sale, marcată de coexistenţa şi confruntarea dintre tendinţele 

pozitive majore şi cele negative, în minoritate, dar care generează ameninţări şi pericole. 

Obiectivele majore ale acestei perioade sunt realizabile, iar germenii construcţiei unei noi 

structuri de securitate globale şi regionale, ocupă un loc tot mai important în cadrul preocupării 

internaţionale. Totuşi, lumea continuă să rămână tot mai conflictuală, motoarele conflictelor 

operând cu prioritate în domeniul accesului la resurse, la modalităţile de distribuire a acestora cât 

şi a diferendelor în special etnice, culturale, religioase şi în ultimul timp şi ideologice. 

Conceptul de ordine publică nu este întotdeauna un concept popular, mai ales prin modul 

în care este înţeles şi acceptat. Cuvântul ordine presupune o anumită organizare, rigoare, un 

sistem organizat care să intre în raporturi utile şi benefice cu alte sisteme şi procese. Exprimăm 

faptul că nimic nu poate exista dacă nu are identitate, organizare internă. Cuvântul public 

reprezintă o mulţime de oameni, o adunare de oameni, nu neapărat organizată, care asistă la un 

eveniment, deci au un scop comun. Ordinea presupune securitate. Nu există ordine acolo unde nu 

există securitate şi invers, nu poate fi vorba de securitate fără ordine. Apreciem totuşi faptul că 

între ordinea care este sufletul lucrurilor şi ordinea impusă prin constrângere este o mare 

deosebire. De aici apare insecuritatea ordinii publice, degradarea prin impunere şi riscurile 

impunerii. 

În demersul nostru ştiinţific, am avut în vedere analizarea modalităţilor prin care ordinea 

publică naţională se corelează sub aspect instituţional, normativ şi metodologic cu ordinea 

publică din celelalte state membre ale Uniunii Europene (UE) și ale Organizației Tratatului 

Atlanticului de Nord (NATO), dar, în mod deosebit cu conceptul general de ordine publică 

europeană. Ca urmare, cercetarea noastră își găsește locul în contextul istoric, geografic și 

temporar descris până aici și evidențiat sub diferite aspecte în cuprinsul tezei de doctorat. De aici 

a plecat și motivația alegerii temei împreună cu conducătorul de doctorat, având în vedere pe de o 

parte domeniul studiilor universitare de doctorat, respectiv „informații și securitate națională” și 

pe de altă parte faptul că întreaga activitate de formare profesională de până acum am desfășurat-

o în cadrul M.A.I.. Lucrarea se diferențiază de alte studii existente prin ineditul acesteia, trebuind 

să răspundă la cel puțin patru direcții de cercetare: problematica securității naționale și implicit a 

dimensiunii de ordine publică în context european și euroatlantic; managementul ordinii publice 

și armonizarea legislației românești cu cea europeană și euroatlantică; analiza comparată a 

sistemelor de ordine publică din principalele țări din spațiul euroatlantic; rolul și importanța 

informațiilor pentru un management eficient. Această problematică a fost impusă și prin 

participarea mea la proiectul „Modernizarea legislației naționale în contextul uniformizării 

dreptului la nivel european și implicațiile socio-politice asupra sistemului administrativ” (bursă 

doctorală obținută prin concurs) în cadrul Universității „Titu Maiorescu” din București. Am avut 

în vedere unele puncte de vedere pe care le-am studiat, mai cunoscute în domeniu, dar la fiecare 

din cele patru capitole am prezentat perspectiva proprie și sub forma unor concluzii parțiale, 

principalele elemente de noutate. 

Am pornit de la faptul că, având la bază racordarea la mediul de securitate, mai ales în 

context european şi euroatlantic, ne-am propus ca prime argumente reevaluarea determinărilor 

dintre dinamica mediului de securitate, fundamentele teoretico-metodologice ale ordinii publice, 

ca dimensiune a strategiei de apărare a ţării şi mediul universitar. Am avut în vedere şi direcţiile 

de armonizare a legislaţiei româneşti cu cea internaţională în domeniu pentru un management 

eficient al realizării, menţinerii şi restabilirii ordinii publice. A apărut evident și necesitatea 
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fundamentării teoretico-metodologice a conceptelor, a contribuţiei României la gestionarea 

ordinii publice în context european şi euroatlantic, dar şi de realizarea stabilităţii în acest spaţiu, 

prin participarea la cooperarea poliţienească internaţională. 

Metodele de cercetare sunt alese în acord cu particularitățile direcţiilor de cercetare 

aferente demersului științific, al scopului şi resurselor utilizate, particularizându-se printr-o 

viziune care armonizează aspectele extrem de dinamice, care se modifică rapid, în sensuri 

imprevizibile. Pentru realizarea tezei de doctorat, având în vedere multitudinea abordărilor 

teoretico-metodologice, atât la nivel naţional cât şi european, am încercat să parcurgem şi să 

selectăm din problematica literaturii de specialitate, acele abordări care să ne ajute în rezolvarea 

obiectivelor de cercetare propuse prin cele patru capitole ale tezei de doctorat. Toate acestea se 

regăsesc în secţiunea dedicată „Bibliografiei selective”, iar cele mai importante, (alese de noi) se 

regăsesc şi în aparatul ştiinţific al lucrării. Având în vedere tematica demersului nostru ştiinţific, 

toate cele patru capitole având anumite trăsături specifice, au fost abordate evidenţiind la început 

stadiul cercetărilor în domeniu, apoi rezultatele cercetării noastre, iar în partea finală o serie de 

concluzii parţiale, realizând, sperăm noi, o abordare pe verticală cât mai în profunzime. 

Inovaţia ştiinţifică şi valoarea teoretică a demersului ştiinţific, susţinută de fundamente 

teoretico-metodologice şi practice, a avut în vedere: abordarea interdisciplinară a cercetării în 

condiţiile dinamicii mediului de securitate, apartenenţei noastre la acordul euro-atlantic, 

managementului eficient al ordinii publice, cooperării poliţieneşti internaţionale, modernizării şi 

armonizării cadrului legislativ în domeniu; conturarea unui model al factorilor de risc, al 

managementului realizării, menţinerii şi restabilirii ordinii publice, al rolului şi importanţei 

informaţiilor pentru realizarea unui management eficient, în baza definiţiilor terminologice şi 

textelor specializate; prezentarea structurilor care participă la menţinerea, realizarea şi restabilirea 

ordinii publice. 

Valoarea aplicativă a tezei de doctorat reușește să răspundă tuturor întrebărilor pe care le 

ridică demersul ştiinţific, problematica cercetării aflându-se la confluenţa unor domenii de 

abordare între care s-au realizat  raporturi complexe, nu o dată divergente. În acest context, 

instituţionalizarea conceptului ca disciplină academică, ori ca program de studiu are în vedere 

promovarea culturii de securitate, a unei activităţi permanente de informare şi, nu în ultimul rând, 

aducerea informaţiei mai aproape de opinia publică. 

Într-o primă etapă, cercetarea științifică a urmărit fundamentarea teoretică a demersului 

ştiinţific prin acumularea de documente doctrinare, texte normative şi referinţe bibliografice 

aferente problematici de analizat cu scopul identificării instrumentelor conceptuale adecvate cu 

care operează cercetarea academică şi a statuării cadrului de analiză al tezei. Apoi, acumularea 

ştiinţifică este repartizată, având în vedere cerinţele temei tezei de doctorat, în patru direcţii de 

cercetare, care reprezintă şi cele patru capitole ale tezei de doctorat. 

Dinamica factorilor de risc din mediul naţional şi internaţional de securitate cu impact 

asupra managementului ordinii şi siguranţei publice constituie obiectul de analiză al capitolului 

întâi al tezei de doctorat. Aici sunt prezentate, analizate şi evidenţiate mai multe problematici, 

dintre care evidenţiem următoarele: locul şi rolul ordinii publice ca dimensiune de bază a 

strategiei de apărare a ţării; tipologia riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor privind starea 

de securitate, sub influenţa factorilor de instabilitate din mediul intern şi mediul internaţional; 

descrierea principalilor factori de risc din mediul intern şi internaţional, respectiv: terorismul, 

principalul factor de risc pentru securitatea naţională şi ordinea publică, conflictele etnice, 

sociale, religioase şi de grup, instabilitatea economică şi conflictele sociale, migraţia ilegală şi 

traficul de persoane, crima organizată, calamităţile, dezastrele şi catastrofele naturale, toți la un 

loc factori determinanţi ai unor situaţii de criză. Ordinea publică în context naţional, european şi 
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euroatlantic este analizată în capitolul al doilea al tezei de doctorat, urmărind trei mari direcţii de 

cercetare: consideraţii generale privind ordinea şi dezordinea socială; ordinea publică într-o 

societate modernă; realizări şi perspective în modernizarea cadrului naţional legislativ în 

domeniul interconectării sistemului de ordine publică în context european şi euroatlantic. 

Managementul ordinii publice determinat de modernizarea cadrului legislativ naţional în 

context european şi euroatlantic constituie obiectul de studiu şi analiză al capitolului al treilea. 

Direcţiile de cercetare urmărite aici, care dau nota de capitol de bază al tezei de doctorat, se 

focusează pe următoarele problematici: consideraţii generale privind modernizarea cadrului 

legislativ în unele state europene; modernizarea cadrului legislativ de cooperare a forţelor de 

ordine publică pentru contracararea ameninţărilor privind crima organizată transfrontalieră; 

instituţii implicate în managementul prevenirii, menţinerii, contracarării şi restabilirii ordinii 

publice. Pentru a răspunde cerinţelor demersului ştiinţific şi al domeniului de studii universitare 

de doctorat, respectiv informaţii şi securitate naţională, în capitolul al patrulea al tezei de 

doctorat, intitulat „Rolul şi importanţa informaţiilor în realizarea unui management eficient al 

ordinii publice”, principalele direcţii de cercetare urmărite sunt: rolul şi importanţa informaţiei în 

societatea informaţională; analiza sistemului informaţional al unei organizaţii militare, pentru 

realizarea unui management eficient. Pentru sprijinirea demersului ştiinţific şi asigurarea unui 

plus de înţelegere al cercetării noastre, în partea finală a tezei de doctorat am prezentat un număr 

de nouă anexe. Demersul ştiinţific ne determină să exprimăm şi alte adevăruri. Idealul îl 

reprezintă identitatea perfectă dintre ordinea naturală şi ordinea impusă de om. Şi una şi cealaltă 

trebuie să răspundă unor cerinţe obiective. Concluziile parțiale și finale ale demersului ştiinţific 

scot în evidenţă concluziile parţiale ale fiecărei etape a cercetării, evidenţiate în cele patru 

capitole, bazate pe un adevăr: lumea este într-o continuă schimbare, iar statele trebuie să fie în 

permanentă conectare, pentru că ameninţările de ieri nu pot fi şi ameninţările de azi. În final, 

evidențiez faptul că cei trei ani de studiu care au condus la elaborarea tezei de doctorat s-au 

adăugat cu rezultate benefice întregului meu parcurs de pregătire profesională. Am avut șansa să 

beneficiez de experiența a două școli doctorale, a două Universități și nu numai, de aceea aș dori 

să aduc mulțumirile noastre, tuturor care au participat în mod direct sau indirect la finalizarea 

demersului științific, prin observații, sugestii și recomandări. 

 

 
CAPITOLUL 1 

DINAMICA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL 

DE SECURITATE CU IMPACT ASUPRA MANAGEMENTULUI ORDINII PUBLICE 

 

Unul dintre conceptele fundamentale ale securităţii îl reprezintă ordinea. De altfel, 

Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2015-2019, precizează că sarcina 

asigurării securităţii interne este complexă şi interdependentă. Numai că, problematica securităţii 

interne nu poate fi o sarcină, ci o arhitectură complexă, cu o mulţime de structuri şi acţiuni 

variabile, unele chiar fractale, care, în noile condiţii ale creşterii interdependenţei, angajează de o 

manieră integrală şi integrată, întregul sistem.  

Între coordonatele necesare pentru realizarea unei ordini publice naţionale eficiente ar 

putea fi situate şi următoarele: rezolvarea problemelor conflictualităţii etnice; rezolvarea 

problemei şomajului şi a locurilor de muncă; rezolvarea problemei migraţiei; rezolvarea 

problemei locuinţei; rezolvarea problemei infracţionalităţii de cartier; rezolvarea problemei 

reţelelor transfrontaliere de droguri, carne vie, crimă organizată; liberalizarea raporturilor 
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economice; combaterea rasismului; combaterea corupţiei; o legislaţie adecvată; voinţă politică 

unitară; sistem educaţional adecvat; respectarea valorilor naţionale. 

Principalii factori de instabilitate din mediul intern şi mediul internaţional ar putea fi 

clasificaţi după natura lor astfel:politici ,economici, sociali şi culturali, informaţionali şi 

comunicaţionali,psihologici,ecologici, tehnologici, calamităţi şi dezastre, factori de natură 

militară:  

Globalizarea cu toate relele şi bunele sale, a determinat şi accentuarea factorilor de risc 

pentru ordinea publică şi implicit pentru securitatea naţională. Cu atât mai mult aceştia sunt 

amplificaţi de integrarea noastră în structuri de securitate (comune, colective şi prin cooperare).  

Terorismul, se manifestă sub multiple aspecte, fapt care a determinat o clasificare, după 

diferite criterii.  

Terorismul social este acea formă de terorism care urmăreşte realizarea unei ideologii sau 

doctrine sociale şi economice, ori distrugerea unei orânduiri sociale.  

Terorismul politic este caracterizat de faptul că actul de teroare este dirijat contra statului, 

organelor sale, sau reprezentanţilor săi, împotriva organizării politice statale, sau formei sale 

constituţionale. 

 Terorismul naţional în contextul unei tipologii lărgite, trebuie arătat că, terorismul poate 

fi privit şi din punct de vedere al spaţiului în care se practică şi al întinderii efectelor sale.  

  Terorismul clasificat după modul de organizare. După acest criteriu se pot 

distinge:terorismul direct, înţelegându-se prin aceasta acel gen de terorism care vizează în mod 

direct, nemijlocit, scopul propus; terorismul indirect este cel în care acţiunea de violenţă tinde în 

mod lateral la atingerea scopului propus;terorismul psihologic, care se manifestă îndeosebi prin 

ameninţări anonime sau semnate, fenomen existent aproape zilnic în tot mai multe state din lume. 

Industria. Este un fapt indubitabil că industria, mai ales, după declanşarea primei revoluţii 

industriale, a devenit ramura cu rol determinant în dezvoltarea economico-socială, în valorificarea 

mai bună a resurselor economice, umane şi financiare, precum şi realizarea obiectivelor ce ţin de 

securitatea naţională. 

 Materiile prime şi energia. Atât resursele de materii prime cât şi cele energetice au 

exercitat şi continuă să exercite de mai multe secole o influenţă majoră asupra dezvoltării 

economico-sociale, asupra raporturilor dintre diferite state.  

Ştiinţa, tehnologia şi informatica. Începând cu epoca modernă, ştiinţa, tehnologia, iar apoi 

şi informatica au dobândit un rol multilateral şi decisiv, atât pe linia dezvoltării economico-

sociale, evoluţia gradului de civilizaţie, cât şi în planul ordinii publice şi securităţii naţionale. 

În ceea ce priveşte informatica, trebuie precizat că informaţia a constituit întotdeauna o 

însemnată problemă de stat. Dar, în condiţiile contemporane, s-a produs o anumită mutaţie, care 

constă, în esenţă, în transformarea informaţiei într-o foarte importantă resursă strategică, într-o 

nouă sursă de putere ea devenind acum resursa centrală a economiei.  

Securitatea alimentară trebuie să realizeze trei scopuri specifice: asigurarea unei producţii 

de alimente adecvate; maximizarea stabilităţii fluxului de ofertă de produse agricole; asigurarea 

accesului la resursele agricole disponibile ale acelora care au nevoie de ele.  

Strategia realizării securităţii alimentare trebuie să cuprindă măsuri ferme şi cu 

responsabilităţi guvernamentale pentru realizarea unei agriculturi intensive şi durabile, trecerea la 

agricultura ecologică şi realizarea unei agriculturi sustensibile.  Crearea rezervelor de produse 

agroalimentare are o triplă importanţă: strategică, economică şi psihologică  

 Pe lângă problematica ecologistă, relaţia omului cu spaţiul său existenţial, capacitatea sa 

de adecvare şi subzistenţă, au dat un nou impuls celui mai complex proces cunoscut în istorie, şi 

anume migraţia. 
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Traficul de persoane a devenit o problemă stringentă pentru toate ţările lumii, indiferent 

dacă acestea sunt ţări de origine, de tranzit sau de destinaţie. Grupările criminale internaţionale, 

ale căror activităţi includ şi alte forme de comerţ ilegal încadrate în crima organizată, ca traficul 

de droguri şi arme, organizează şi controlează traficul de persoane la scară globală, în afară de 

faptul că reprezintă o formă de încălcare a drepturilor omului, precum şi a legislaţiei muncii şi a 

migraţiei.  

Crima organizată se află tot mai mult în atenţia opiniei publice, a guvernelor naţionale şi 

a organismelor internaţionale. Ca urmare, organele judiciare din România au în atenţie grupările 

de infractori străine sau autohtone, care se disting prin diferite trăsături. 

Drogurile reprezintă un pericol deosebit pentru întreaga societate. De aceea, pentru a avea 

eficienţă în lupta împotriva lor, trebuie conjugate eforturile tuturor organismelor internaţionale, 

instituţiilor publice din fiecare stat, organizaţiile nonguvernamentale şi nu în ultimul rând, ale 

fiecărui individ în parte. 

Catastrofele naturale ameninţă echilibrul ecologic care, ca şi crizele economice, pot cauza 

o creştere bruscă şi semnificativă a sărăciei şi încetinirii procesului de dezvoltare umană.  

Concluzii: Mediul internaţional de securitate, fluid şi incert, a intrat într-o nouă etapă a 

evoluţiei sale, marcată de coexistenţa şi confruntarea dintre tendinţele pozitive majore şi cele 

negative, în minoritate, dar care, generează noi ameninţări şi pericole. Ameninţările sunt 

omniprezente şi pericolele sunt omnidirecţionale. Obiectivele majore ale acestei perioade sunt 

realizabile, iar germenii construcţiei unei noi arhitecturi globale de securitate ocupă un loc tot mai 

important în cadrul preocupărilor comunităţii internaţionale. Lumea, pe ansamblu continuă să 

rămână puternic conflictuală, motoarele conflictelor operând atât în domeniul accesului la 

resurse, la mecanismele de distribuţie a acestora şi la pieţe, cât şi al diferenţelor identitare de 

natură etnică, religioasă, culturală şi ideologică. Evoluţia mediului de securitate contemporan este 

complexă şi dinamică şi se caracterizează prin volatilitate, prin eforturile pentru integrarea 

europeană şi euroatlantică a statelor din Europa, preocupările Rusiei de a-şi câştiga statutul de 

superputere şi creşterea rolului ţărilor asiatice în viaţa politică mondială. România ca stat membru 

al Alianţei Nord-Atlantice şi al Uniunii Europene, care la rândul lor, dezvoltă noi dimensiuni de 

securitate şi apărare, îşi configurează în prezent un nou profil strategic şi militar. Istoria ne-a 

demonstrat de atâtea ori că statele practică dublul standard în relaţiile internaţionale, de regulă în 

secret, pentru a salva aparenţele. Aceasta determină atât oamenii politici cât şi statele să-şi ia 

măsuri de siguranţă pentru situaţiile în care prietenii şi aliaţii îşi schimbă opţiunile.Ordinea 

publică presupune securitate. Nu există ordine acolo unde nu există securitate şi, respectiv, nu 

poate fi vorba de securitate fără ordine. Dar, între acea ordine care este sufletul lucrurilor şi 

ordinea impusă prin voinţă şi constrângere este o mare deosebire. De aici şi insecuritatea ordinii 

impuse, riscurile impunerii, degradarea prin impunere a sistemelor şi proceselor. Dimensiunile 

ordinii publice, respectiv – realizare, menţinere, impunere – necesită o definire precisă a 

politicilor şi strategiilor adecvate, o structurare corespunzătore a forţelor şi mijloacelor şi o 

configurare corespunzătoare, clară, pe durata angajării acestora în acţiuni şi operaţiuni specifice.  

 

CAPITOLUL 2 

ORDINEA PUBLICĂ ÎN CONTEXT NAŢIONAL, EUROPEAN ŞI EUROATLANTIC 

Seismul geopolitic, geoeconomic şi geostrategic din ultimul deceniu al secolului XX a 

determinat înregistrarea unui ritm accelerat al producerii schimbărilor politice, sociale, 
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economice şi militare în societatea globală, iar fenomenul globalizării a dus la eliberarea 

tensiunilor ce păstrau un echilibru relativ stabil la nivel planetar, fapt ce a modificat fundamental 

caracterul ameninţărilor la adresa securităţii internaţionale. Distribuirea inegală a bogăţiei şi 

semnele tot mai evidente de epuizare a resurselor naturale ale planetei, extremizarea manifestării 

intereselor etnice şi religioase – aspecte ignorate vreme îndelungată – au ieşit la suprafaţă în 

ultimele decenii, amplificând fenomenul violenţei şi extinzând cauzele crizelor şi, implicit, ale 

conflictelor armate. 

Schimbările fundamentale petrecute în lume în ultimii 30 de ani au adus, pe lângă efectele 

benefice în planul libertăţilor individuale, şi o serie întreagă de probleme de ordin social, pentru că 

în societate, momentele de discontinuitate din domeniul politic şi economic afectează întregul corp 

social, determinând dezorganizarea acestuia, acutizarea unor tulburări comportamentale individuale 

şi colective şi, inevitabil, apariţia unor conflicte sociale. Transformate în crize grave, acestea pun în 

pericol, însăşi existenţa statului de drept.  

Anomiei sociale îi corespund manifestări brutale şi necontrolate, care slăbesc cadrul 

normativ şi dezorganizează societatea. Acestea apar atunci când aspiraţiile individului nu se 

înfăptuiesc în măsura aşteptată, apărând o nemulţumire perpetuă, care poate genera dizolvarea 

ordinii sociale şi instalarea unei profunde instabilităţi.  

O manifestare anomică care poate afecta grav funcţionarea normală a societăţii o 

constituie infiltrarea unor organizaţii mafiote în organizaţiile profesionale, sindicale sau de altă 

natură, la locurile de muncă şi care comportă riscuri sociale importante: destabilizarea societăţii, 

jaf, furt intelectual, şantaj etc. 

În orice stat de drept, la baza activităţii sale stă Constituţia, iar orice acţiune a autorităţilor 

publice centrale sau locale se desfăşoară într-un cadru legal. Nu poate exista democraţie fără 

apărarea şi respectarea drepturilor omului, iar acestea se pot realiza numai într-un cadru sigur, de 

ordine şi siguranţă publică. Pentru asigurarea climatului de normalitate, în care sintagma „ordine 

publică” îşi găseşte expresie, statul îşi constituie instituţii specifice, denumite în termeni generali 

forţe de ordine publică. Forţele însărcinate cu menţinerea ordinii publice reprezintă ultima 

metereză a liniştii sociale. Aceste forţe se confruntă cu diverse persoane, grupări, asociaţii etc. ce 

iniţiază şi dezvoltă acţiuni din ce în ce mai violente şi mai bine organizate. 

Caracteristica principală a menţinerii ordinii publice o constituie prevenirea, în care scop 

culegerea şi valorificarea informaţiilor este elementul esenţial, alături de acţiunile privind 

asigurarea ordinii pe timpul întrunirilor şi manifestaţiilor publice de diferite tipuri. Noile realităţi 

legate de menţinerea ordinii publice impun, în contextul unei specializări şi a unui profesionalism 

ridicat, dezvoltarea şi transformarea permanentă a următoarelor capacităţi: capacitatea de 

informare, viteza de reacţie, forţa de reacţie, controlul situaţiei în timp şi spaţiu, gestionarea 

activităţii de comandă. 

Diversitatea elementelor componente impune existenţa unor principii de organizare, 

obligatorii pentru a asigura forţelor de securitate internă ordinea internă, coeziunea şi eficienţa 

necesare. Aceste principii sunt: adecvarea organizării forţelor, convergenţa eforturilor, 

specializarea, economia forţelor şi mijloacelor, delimitarea, stabilitatea şi continuitatea, stabilirea 

unor proporţii juste între elementele de conducere, de execuţie, de asigurare şi logistică. 

În concluzie, pentru a defini ordinea publică într-o societate modernă, este absolut 

necesară o analiză complexă, pornind de la identificarea stărilor sociale care sunt în afara legilor, 

a celor anomice, care generează haos şi dezordine şi ajungând până la definirea clară a ordinii 

publice într-o lume supusă tendinţelor de regionalizare şi globalizare. 

Legislaţia europeană a stabilit şi înfiinţarea unei structuri cu rol de coordonare a forţelor 

aparţinând sistemului de ordine publică – Europol. Această structură are misiunea de a sprijini şi 
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consolida acţiunea autorităţilor poliţieneşti şi a altor instituţii de aplicare a legii din statele 

membre, precum şi colaborarea acestora pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, 

care afectează două sau mai multe state membre, a terorismului şi formelor de criminalitate ce 

aduc atingere unui interes comun, care face obiectul unei politici a Uniunii Europene. 

Efectuarea unei pregătiri comune în anumite domenii cheie, de către înalţii funcţionari din 

serviciile de poliţie ale statelor membre ale Uniunii, aduce un plus de valoare pregătirii efectuate 

la nivel naţional şi sporeşte eficacitatea forţelor de poliţie naţionale în lupta împotriva 

criminalităţii şi, mai ales, a criminalităţii transfrontaliere în interiorul UE.  

Tot Comisia Europeană a înfiinţat şi Forumul European pentru Prevenirea Criminalităţii. 

Acest forum se bazează pe realizarea, împreună cu părţile interesate, de parteneriate şi de reţele 

ce reunesc serviciile naţionale de reprimare, asociaţii ale lumii economice şi profesionale, 

cercetători, ONG-uri şi societatea civilă în  

Sistemul de Informare Schengen (SIS) reprezintă o reţea informatică ce conţine informaţii 

referitoare la persoanele cercetate şi la obiectele şi vehiculele furate. Aceste date pot fi introduse 

în SIS de către fiecare stat Schengen. În consecinţă, statele Schengen sunt proprietare ale datelor 

introduse în SIS, dar şi răspunzătoare pentru legalitatea şi exactitatea lor. 

Concluzii parţiale: Ordinea publică viabilă într-o lume în schimbare permite consolidarea 

unei stabilităţi interne durabile şi este rezultatul a două tendinţe complementare: prima este cea de 

continuitate, se bazează pe o anumită cultură a ordinii publice specifică sportului şi pe evoluţiile 

interne ale sistemului de ordine şi siguranţă publică românesc. Rezultat al modernizărilor 

succesive şi al unei culturi specifice acestui spaţiu, ordinea şi siguranţa publică au o tendinţă de 

echilibru. A doua tendinţă este cea de reformă, impusă de rolul schimbărilor care antrenează 

spaţiul european şi cel global. În cadrul acestei reforme, criteriul de interoperabilitate reprezintă o 

necesitate. Pentru realizarea acestei necesităţi, România trebuie să-şi adapteze administraţia şi 

serviciile publice la standardele europene. Sistemul de ordine publică al statului român nu poate fi 

abordat izolat, el trebuie abordat din contextul internaţional actual, în care opţiunea fundamentală 

este regionalizarea şi globalizarea securităţii. România se află într-o zonă în care există tensiune 

şi potenţial pentru conflicte militare ce se pot extinde, dar mai ales, o acţiune importantă a 

criminalităţii organizate transfrontaliere, a permis evidenţierea unor riscuri care ţin de contextul 

regional. Chiar şi ineficienţa actului de guvernare în anumite domenii poate deveni o ameninţare 

la adresa securităţii naţionale. Problemele economice şi financiare ale României, cu repercusiuni 

asupra laturii sociale, au afectat şi continuă să afecteze funcţionarea societăţii româneşti.Ordinea 

publică este un concept...nepopular. Cel puţin, în modul în care este înţeles şi acceptat. Este o 

contradicţie de termeni. Cuvântul ordine presupune o anumită organizare, rigoare, adică un sistem 

de linii – forţa pe care se organizează sistemul pentru a se identifica şi a intra cu şanse de reuşită 

în raporturi utile cu alte sisteme. Factorii de decizie din sistemele sociale, economice, politice şi 

militare sunt nevoiţi să ţină seama de acest concept, de această realitate flexibilă şi fluidă şi să 

încerce să o optimizeze sau, în orice caz, să n-o ofenseze  

 

 

CAPITOLUL 3 

 MANAGEMENTUL ORDINII PUBLICE DETERMINAT DE MODERNIZAREA 

CADRULUI LEGISLATIV NAŢIONAL ÎN CONTEXT EUROPEAN ŞI 

EUROATLANTIC 

 

În general, majoritatea statelor includ în categoria forţelor de ordine: efectivele de 

jandarmi, de carabinieri, de poliţie, unităţi antiteroriste, unităţi de pază şi protecţie demnitari, de 
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grăniceri şi poliţie de frontieră, pompieri, garda de coastă, garda naţională şi altele. Fiecare stat şi-

a creat, dezvoltat şi perfecţionat structuri cu atribuţii precise în domeniul asigurării ordinii 

publice, în pas cu evoluţia mediului naţional şi internaţional de securitate cu propria sa dezvoltare 

istorică.  

Ministerul de Interne din Franţa este în plin proces de reformă, studiind în prezent 

posibilităţile de stabilire cu claritate a competenţelor poliţiei şi ale jandarmeriei, precum şi 

direcţiile principale de cooperare ale celor două instituţii, mai ales după acţiunile criminale din 

ultimii ani de pe teritoriul acesteia.  

Ministerul de Interne din Germania a cunoscut un proces de reformă similar, îndeosebi 

după unificare, pentru adaptarea structurilor din est la cele vestice, dar şi pentru trecerea la noua 

strategie de luptă împotriva criminalităţii tot mai ofensive, fiind greu încercat în ultima perioadă 

cu problema migraţiei. 

Astfel de procese se desfăşoară şi în Italia şi Spania. În nici un stat, însă, ministerele cu 

responsabilităţi în domeniul ordinii publice nu îşi schimbă structura organizatorică pe perioade 

scurte de timp, ci numai în urma unor studii temeinice şi îndelungate. Aceasta, datorită faptului că 

atenţia lucrătorilor forţelor de ordine este captată de rezolvarea problemelor interne ale unităţii 

care, în cele mai multe cazuri, aduc atingere intereselor personale, neglijându-se atribuţiile 

funcţionale, respectiv controlul permanent al mediilor sociale.  

Europol acţionează la nivelul UE, având capacitatea de a primi, stoca şi analiza 

informaţiile colectate. Folosind Sistemul de Informaţii, analiştii Europol vor interpreta datele, în 

vederea realizării unor evaluări pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor UE legate de ierarhizarea, 

eşalonarea şi prioritizarea ameninţărilor. Analiştii Europol vor identifica cele mai importante 

reţele criminale ce activează în domeniile prioritare. În baza aspectelor operaţionale identificate 

de Europol, statele membre vor iniţia investigaţii transfrontaliere în vederea dezmembrării 

activităţilor infracţionale importante, Europol şi Eurojust sprijinind aceste investigaţii. Şefii 

poliţiilor urmează a avea un rol de conducere în coordonarea răspunsului statelor membre. 

Pentru evaluarea impactului criminalităţii şi dezvoltarea unor strategii de combatere, 

trebuie să se desfăşoare următoarele faze: faza pregătitoare – obţinerea de informaţii cu privire la 

potenţialele „ţinte”; calificarea ţintelor critice – înţelegerea identităţii potenţialelor „ţinte”; 

gruparea ţintelor – gruparea elementelor critice şi a evenimentelor potenţiale nedorite; 

identificarea ameninţărilor – obţinerea de informaţii în vederea determinării posibilităţilor de 

materializare a evenimentelor nedorite; evaluarea impactului – determinarea impactului asupra 

evenimentelor potenţiale nedorite; evaluarea vulnerabilităţii – lista măsurilor existente, 

determinarea eficienţei şi slăbiciunilor acestor măsuri; evaluarea riscului – calcularea 

probabilităţii producerii unor evenimente nedorite în legătură cu ameninţările identificate şi 

vulnerabilităţile existente; selectarea măsurilor – identificarea măsurilor ce pot diminua riscul 

descoperit; reevaluarea riscurilor – estimarea riscului şi asumarea implementării unor măsuri; 

creşterea securităţii – identificarea unor noi măsuri (inclusiv un plan de implementare şi resursele 

care le implică); decizia implementării – acordul final privind responsabilitatea şi implementarea 

planului (stabilirea responsabilităţii); faza implementării – pregătirea unui calendar de 

implementare a măsurilor conform planificării. 

Studiul nostru ne îndrumă să evidenţiem două tendinţe. Prima tendinţă, cea de 

continuitate, se bazează pe o anumită cultură a ordinii publice specifică spaţiului în care trăim şi 

pe evoluţiile interne sistemului de ordine şi siguranţă publică. A doua tendinţă, cea de reformă, 

este impusă de valul schimbărilor care antrenează spaţiul european şi cel global. Intercooperarea 

structurilor din România, precum şi cooperarea cu alte structuri interne şi cu forţe similare din 

ţările vecine impune analiza şi  tratarea  într-o manieră ştiinţifică a consecinţelor politice, 
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militare, economice şi de altă natură a unităţii spaţiului european asupra sistemului securităţii 

internaţionale. 

Se urmăreşte pregătirea într-o concepţie unitară a tuturor structurilor de siguranţă publică; 

crearea condiţiilor pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice şi generale; responsabilizarea fiecărei 

structuri în parte pentru asigurarea caracterului unitar al acţiunilor; amplificarea schimbului de 

informaţii; coordonarea acţiunilor desfăşurate în comun; mediatizarea activităţilor şi rezultatelor 

acţiunilor întreprinse de forţele de ordine. 

În perioada premergătoare crizei, în raporturile dintre structurile Ministerului Afacerilor 

Interne şi celelalte componente ale Sistemului Naţional de Apărare, se conturează unele 

particularităţi, precum: multitudinea de activităţi desfăşurate cer concentrare maximă din partea 

executanţilor; înlocuirea vechilor raporturi create în procesul pregătirii comune, cu altele noi, 

impuse de situaţie; compatibilitatea se realizează prin calitatea acţiunilor specifice, prin simplitate 

şi operativitate etc. 

Cele mai frecvente forme şi procedee de colaborare sunt următoarele: reactualizarea şi 

completarea planurilor de cooperare cu măsurile, activităţile şi acţiunile impuse de situaţia 

concretă; desfăşurarea unor acţiuni comune imediate de contracarare a acţiunilor agresorilor; 

perfecţionarea cooperării în acţiunile de descoperire a elementelor antisociale, precum şi 

organizarea şi desfăşurarea acţiunilor specifice împotriva acestora; intensificarea şi diversificarea 

acţiunilor de pregătire în comun etc. 

În acelaşi context, cooperarea se realizează prin formele, procedeele, metodele şi tehnicile 

cunoscute pe misiuni, obiective şi aliniamente, în timp şi spaţiu, astfel: acordarea sprijinului 

reciproc în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de cercetare, protecţie etc.; realizarea 

legăturilor; logistica forţelor; asigurarea contactului nemijlocit etc. 

Colaborarea şi cooperarea sunt decisive în îndeplinirea misiunilor în comun de către 

structuri sau forţe cu atribuţii pe linia ordinii publice, fiind standardizate după următoarele 

criterii: constituirea grupărilor de forţe; succesiunea, formele şi procedeele de îndeplinire a 

misiunilor; maniera şi modalităţile de sprijin reciproc şi de asigurare (de protecţie); modul concret 

de îndeplinire a regulilor de angajare şi de conduită a forţelor şi mijloacelor; aliniamente de 

întâlnire – joncţiune şi de încetare a utilizării armamentului; tipologia informării şi raportării pe 

structuri ierarhice; reguli şi modalităţi de acces în zona acţiunilor; dezangajarea forţelor şi 

predarea zonelor de responsabilitate etc. 

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) este autoritatea de specialitate a administraţiei 

publice centrale, care exercită, în conformitate cu legea, atribuţiile ce îi revin, „În context, 

strategic stabileşte un cadru comun de acţiuni pentru toate structurile Ministerului Afacerilor 

Interne prin intermediul a 6 obiective generale care, împreună cu direcţiile de acţiune aferente, 

vor contribui la prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, garantarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti şi a siguranţei cetăţeanului, protejarea proprietăţii publice şi private, 

precum şi la asigurarea climatului necesar funcţionării instituţiilor statului, astfel încât România 

să devină un loc mai sigur şi un stat pregătit”.1  

Strategia naţională de ordine si siguranţă publică,2 reprezintă, ce-i drept, un document de 

planificare pe termen mediu, elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, în baza Strategiei 

naţionale de apărare a ţării pentru perioada 2015-20193, care apreciază ordinea şi siguranţa 

                                                           
1 Strategia naţională de ordine şi siguranţă publică, 2015-2020, Editura M.A.I., Bucureşti, 2015, p.4 
2 Strategia naţională de ordine şi siguranţă public 2015-2020, Editura M.A.I., Bucureşti, 2015 
3 Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019 – O Românie puternică în Europa şi în lume, 

Administraţia prezidenţială, Bucureşti, 2015 
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publică şi interesul naţional în acest domeniu, evaluează starea actuală de ordine publică şi 

factorii de risc, formulează principiile şi direcţiile prioritare de acţiune, prevede resursele 

necesare pentru menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice şi stabileşte responsabilităţile 

forţelor de ordine publică. 

Modelele diferite de organizare a autorităţilor însărcinate cu asigurarea ordinii publice au 

determinat şi abordări diferite în planul aplicării acestora, bazate pe realităţile specifice fiecărei 

ţări. Ministerul Afacerilor Interne a experimentat succesiv mai multe astfel de modele 

instituţionale, care ţin de competenţa sa. Criteriul a fost acela de a răspunde cât mai bine nevoilor 

reale de ordine şi siguranţă publică ale comunităţii, prin elaborarea şi punerea în practică a unor 

programe şi strategii adecvate.  

Dimensiunea de ordine publică a securităţii naţionale cuprinde mai multe „direcţii de 

acţiune în acest domeniu care vor viza cu prioritate: creşterea gradului de siguranţă a 

cetăţeanului prin protejarea vieţii, integrităţii corporale şi a dreptului de proprietate al acestora; 

identificarea şi contracararea activităţilor derulate de reţelele de crimă organizată 

transfrontalieră şi destructurarea grupărilor infracţionale; prevenirea şi combaterea evaziunii 

fiscale şi a altor forme de criminalitate economico-financiare; combaterea cosumului şi 

traficului de droguri; securizarea frontierei, în special a celei care este frontiera externă a 

Uniunii Europene, în vederea combaterii migraţiei ilegale, traficului de persoane şi a altor 

riscuri cu impact asupra societăţii naţionale; creşterea capacităţii de răspuns şi de gestionare a 

situaţiilor de urgenţă; sporirea gradului de siguranţă rutieră şi a transporturilor; asigurarea 

resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare menţinerii şi 

dezvoltării capacităţii operaţionale a instituţiilor abilitate în baza unui proces riguros de 

planificare”.4 

În aceste condiţii, ordinea publică nu este impusă oamenilor, nu reprezintă doar 

constrângeri, adesea voluntariste şi subiective, ci face parte din sistem, este o funcţie importantă a 

acestuia, conform imperativului potrivit căruia ordinea este sufletul tuturor lucrurilor.  

„Conform rezultatelor publicate de ultimele două sondaje Eurobarometru, numai 5% din 

respondenţii români chestionaţi cu privire la cele mai importante probleme cu care se confruntă 

în plan personal, au apreciat criminalitatea ca fiind o problemă importantă, valoare similară 

celei înregistrată la nivel european şi în scădere faţă de anii anteriori, când între 7 şi 9% dintre 

români considerau criminalitatea o problemă. Această percepţie a cetăţenilor este confirmată de 

rezultatele obţinute la finalul anului 2014, când, ca urmare a eforturilor depuse de structurile cu 

atribuţii în domeniu şi sprijinul acordat de celelalte instituţii de aplicare a legii cu 

responsabilităţi în domeniu, siguranţa cetăţeanului a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 5 

ani”5.  

Atributul menţinerii ordinii publice revine Poliţiei Române. Menţinerea ordinii publice 

presupune un set de măsuri şi de acţiuni care să asigure respectarea legii, prevenirea situaţiilor 

delicate şi conflictuale, a tulburărilor de stradă, dar şi a altor acţiuni care ar crea situaţii 

destabilizatoare periculoase. Funcţia de menţinere a ordinii publice, în opinia noastră trebuie să 

fie: preventivă; de menţinere; de gestionare. 

Jandarmeria Română, prin atribuţii, organizare, pregătire şi dispunere teritorială, 

contribuie la garantarea suveranităţii, independenţei, autorităţii, unităţii şi securităţii statului, 

                                                           
4 Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019 – O Românie puternică în Europa şi în lume, 

Administraţia prezidenţială, Bucureşti, 2015, p.19 
5 Strategia naţională de ordine şi siguranţă publică 2015-2020, Editura M.A.I., Bucureşti, 2015, pag. 4 
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democraţiei constituţionale pe întregul teritoriu naţional atât în timp de pace, cât şi în situaţii de 

criză. 

Poliţia de frontieră „face parte din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi este instituţia 

specializată a statului care exercită atribuţiile ce îi revin cu privire la supravegherea şi controlul 

trecerii frontierei de stat, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a faptelor specifice 

criminalităţii transfrontaliere săvârşite în zone de competenţă, respectarea regimului juridic al 

frontierei de stat, paşapoartelor şi străinilor, asigurarea intereselor statului român pe canalul 

Sulina situat în afara zonei de frontieră, în zona continguă şi în zona economică exclusivă, 

respectarea ordinii şi liniştii publice în zona de competenţă, în condiţiile legii.”6 

Misiunile Poliţiei de frontieră sunt legate de securizarea frontierei. Odată cu intrarea 

României în Uniunea Europeană, Poliţiei de Frontieră a României îi revine sarcina securizării a 

„2050 km de frontieră externă (1085 km frontieră de uscat şi 2064 km frontieră pe apă) şi 1090 

km de frontieră internă a Uniunii Europene”7. În acelaşi timp, Poliţia de Frontieră are sarcini 

deosebite privind regimul de frontieră şi regimul frontierei de state, respectarea legii şi păstrarea 

ordinii în localităţile de frontieră. 

Printre principiile configurării, asigurării, menţinerii, apărării şi restabilirii ordinii publice 

ar putea să fie avute în vedere şi următoarele: cunoaşterea şi evaluarea determinărilor; 

legalitatea şi legitimitatea; proporţionalitatea angajării; disponibilitatea şi rapiditatea; protecţia 

cetăţeanului, a comunităţii, a instituţiei şi a legii; concordanţa dintre structurile şi funcţiile 

sistemului; flexibilitatea structurilor şi acţiunilor; reducerea vulnerabilităţilor; imunitatea 

sistemului şi procesului la acţiunile nocive; siguranţa funcţiilor şi acţiunilor; protecţia 

structurilor acţionale; unitatea acţiunilor; manevra oportună şi eficace; conexiunea inversă; 

eficienţa acţiunilor.  

Managementul eficient al ordinii publice presupune cerinţe şi exigenţe, cele mai 

importante putând fi următoarele: creşterea implicaţiilor şi dimensiunilor transfrontaliere; 

identificarea provocărilor, pericolelor şi ameninţărilor; creşterea interdependenţelor; necesitatea 

abordării unitare a ordinii şi securităţii publice naţionale şi continentale; efectele pozitive şi 

negative ale globalizării; recrudescenţa ameninţărilor teroriste.  

Din acest punct de vedere o strategie eficientă a ordinii publice are cel puţin trei 

dimensiuni: este o arhitectură dinamică prin care se modelează, pe baza unor experienţe trecute şi 

a unor principii actualizate, a unor idei, realităţi prezente şi viitoare; este o combinare a teoriei 

generale a acţiunii în domeniul public cu experienţa şi capacitatea creativă a celor care 

gestionează şi asigură managementul în acest domeniu; este un proiect de mare amploare, o 

planificare pe etape, pe termen lung, de cel puţin câţiva ani, pe categorii de acţiuni, în funcţie de 

resurse, de prognozele politice şi strategice. 

Şi totuşi, pentru un management eficient, susţinem necesitatea unui model strategic al 

ordinii publice, o variantă pe care o prezentăm succint în continuare.  

Un model strategic al conceptului de ordine publică ar trebui să cuprindă elemente 

(subsisteme) care ar trebui să rezolve (o variantă): identificarea, monitorizarea şi evaluarea 

provocărilor la adresa ordinii şi siguranţei publice, în dinamica acestora; evaluarea 

vulnerabilităţilor de sistem şi proces a componentelor ordinii şi siguranţei publice; elaborarea, 

modernizarea şi actualizarea permanentă, în funcţie de factorii de risc naţionali şi internaţionali, a 

                                                           
6 Legea nr. 265/2010 pentru modificarea O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de 

Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, 

art.1, M.O. 872/28.12.2010. 
7 Sistemul integrat pentru securizarea frontierei (SISF), www.politiadefrontiera.ro/securizare.php  

http://www.politiadefrontiera.ro/securizare.php
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conceptului de ordine publică; transpunerea conceptului politic în concept strategic (forţe şi 

mijloace, acţiuni, resurse); forţe, mijloace şi acţiuni într-un sistem integrat; studierea, analiza şi 

evaluarea ştiinţifică a conceptelor, teoriilor şi experienţelor dobândite în realizarea, menţinerea, 

impunerea şi restabilirea ordinii publice; analiza operaţională a efectelor; evaluarea, 

autoevaluarea rezultatelor, prognozarea de viitoare evoluţii şi de corectare a erorilor. 

Concluzii parţiale: Apartenenţa României la U.E., pe lângă beneficiile aduse în spectrul 

politic, economic, social, poate duce la apariţia de noi vulnerabilităţi şi ameninţări, sau poate 

modifica structura ameninţărilor şi vulnerabilităţilor existente. De aici importanţa modernizării 

legislaţiei şi a unui management eficient. Un management eficient şi un model strategic al ordinii 

publice, are o anumită stabilitate şi funcţionalitate, deoarece reprezintă, deopotrivă o teorie, o artă 

şi o practică în procesul complicat şi complex de realizare, menţinere şi restabilire. În lipsa unui 

management eficient, a unor configurări teoretice şi metodice clare, bine gândite şi elaborate, 

forţa mijloacelor şi acţiunilor devin ele însele vulnerabile, nesigure şi în final, nepopulare şi 

ineficiente. Instituţiile implicate în managementul prevenirii, menţinerii, contracarării şi 

restabilirii ordinii publice, trebuie să aibă un model strategic care ţine de teoria, arta şi practica 

realizării, menţinerii şi restabilirii şi propune elaborarea unor teorii, principii şi modalităţi de 

punere în aplicare. Acest lucru trebuie să ducă la prevenirea greşelilor şi deciziilor pripite în ceea 

ce priveşte ordinea şi siguranţa publică, deoarece acest domeniu este deosebit de sensibil, mai 

ales în perioadele de creştere a conflictualităţii politice, economice, sociale şi chiar militare.  

 

 

CAPITOLUL 4 

ROLUL ŞI IMPORTANŢA INFORMAŢIILOR ÎN REALIZAREA UNUI 

MANAGEMENT EFICIENT AL ORDINII PUBLICE 

 

Nu putem înţelege impactul social al dezvoltării noilor reţele de flux comunicaţional şi 

informaţional dacă nu lăsăm deoparte ideea că mijloacele de comunicare servesc exclusiv la 

transmiterea informaţiei şi a conţinutului său simbolic, către indivizi ale căror relaţii cu ceilalţi 

rămân aceleaşi. 

Apare astfel o caracteristică importantă a informaţiei, anume că ea ne permite să 

cunoaştem, nu oricum, ci prin intermediul a ceva sau cuiva, cu alte cuvinte rezultă caracteristica 

de transmisibilitate a acesteia. 

O altă caracteristică importantă a informaţiei, legată strict de conceptul de cunoaştere este 

că aceasta are un caracter de noutate. Informaţia dă posibilitatea, prin plusul de cunoaştere pe 

care îl aduce să mărească gradul de cunoaştere a omului în raport cu mediul înconjurător. Fiecărei 

activităţi umane, desfăşurată în forme de organizare şi structuri specifice, îi corespund informaţii 

specifice. 

Informaţia are două componente de bază: componentă calitativă, care indică natura 

obiectului la care se referă informaţia; componentă cantitativă (sau de stare) care indică fie o 

valoare a obiectului, fie o stare în care se găseşte acesta. 

Atât la conceperea, elaborarea şi proiectarea unui sistem informaţional al 

managementului, cât şi în cazul perfecţionării sau raţionalizării acestuia, echipa de specialişti 

implicată trebuie să respecte cu stricteţe o serie de principii de bază. 

Dintre acestea, în continuare, le prezentăm pe cele considerate ca deosebit de 

importante:subordonarea conceperii şi funcţionării sistemului informaţional cerinţelor 

conducerii organizaţiei; intercorelarea sistemului informaţional cu structura organizatorică şi cu 

sistemul decizional; asigurarea unităţii metodologice a tratării informaţiilor; Concentrarea 
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sistemului informaţional asupra furnizării informaţiilor privind abaterile esenţiale de la 

obiective, norme, standarde, etc.; asigurarea unui timp corespunzător de reacţie decizională şi 

operaţională pentru toţi beneficiarii de informaţii; obţinerea de maximum de informaţii finale din 

fondul informaţii primare; Realizarea de sisteme informaţionale ai căror parametri constructivi 

şi funcţionali să le confere flexibilitate ridicată; Principiul eficienţei; Îndeosebi în abordarea 

eficienţei perfecţionării sistemului informaţional trebuie să pornim de la faptul că acest sistem 

trebuie să satisfacă integral cerinţele informaţionale ale activităţii de management, dar nu oricum, 

ci în condiţiile realizării unui echilibru optim între efectele sistemului informaţional şi valoarea 

resurselor informaţionale alocate. 

Funcţiile sistemului informaţional al conducerii sunt: funcţia decizională prin care se 

asigură elementele informaţionale necesare fundamentării şi adoptării deciziilor; funcţia 

operaţională ce facilitează asigurarea suportului informaţional necesar iniţierii de acţiuni 

solicitate de aplicarea deciziilor; funcţia de documentare prin care se asigură îmbogăţirea şi 

împrospătarea fondului de informaţii din cadrul unităţii, îmbogăţirii cunoştinţelor, personalului şi 

care, numai ulterior este posibil să fie utilizate pentru a lua decizii sau pentru efectuarea anumitor 

operaţii. 

Realizarea unui sistem informaţional-decizional solid, capabil să susţină cu succes 

elaborarea şi materializarea decizilor într-o organizaţie militară nu se poate concretiza decât dacă 

se respectă următoarele principii de bază: principiul asigurării unităţii dintre procesul 

îndeplinirii atribuţiilor instituţiei şi sistemul ei informaţional; principiul unităţii dintre sistemul 

informaţional şi structura organizatorică a instituţiei; principiul corelării informaţiilor cu 

nivelurile ierarhice cărora le sunt destinate; principiul dependenţei calităţii deciziei de calitatea 

informării; principiul concordanţei dintre informaţiile transmise şi cele recepţionate; principiul 

dimensionării sistemului informaţional-decizional în raport de volumul informaţiilor constant 

disponibile; principiul simplităţii şi economicităţii soluţiilor; principiul operativităţii. 

Cu particularităţile prezentate mai sus, culegerea informaţiilor în cadrul cooperării 

poliţieneşti internaţionale, respectă totuşi principiile generale ale acestei activităţi: libertatea de 

acţiune – conferă iniţiativă, fiind mijlocul de cucerire şi menţinere a iniţiativei în culegerea de 

informaţii; compartimentarea sau principiul necesităţii de a cunoaşte – presupune să nu împarţi 

cu alţii ceea ce cunoşti, cu excepţia celor care sunt autorizaţi să cunoască aceste informaţii; 

confidenţialitatea – indiferent că sunt clasificate sau nu, funcţionarul din compartimentele 

operaţionale este obligat să păstreze confidenţialitatea acestora; fidelitatea – presupune şi 

consacră devotamentul, credinţa în misiune, precizie, exactitate în prezentarea sau reproducerea 

realităţii, loialitatea faţă de sine; continuitatea – culegerea de informaţii se execută sistematic şi 

continuu; unitatea de acţiune – reprezintă îmbinarea şi eficienţa metodelor, formelor şi 

procedeelor;  legitimitatea – constituie cadrul normativ în baza căruia se desfăşoară activitatea de 

culegere de informaţii; cooperarea şi colaborarea – neîntrerupte, în timp şi spaţiu, punctual, pe 

misiuni şi cazuri; finalitatea acţiunilor – conferă viaţă şi acţiune.  

 Concluzii paţiale. Una din principalele arme puse la dispoziţia statelor pentru gestionarea 

ordinii publice reprezintă schimbul de informaţii, derulat într-un flux informaţional susţinut şi 

continuu. Datele şi informaţiile furnizate trebuie să fie verificate şi recunoscute, certe şi să vizeze 

date despre bunuri, acţiuni şi persoane. Managementul este o disciplină, înseamnă sarcini şi 

totodată oameni. Fiecare realizare a managementului este o realizare a managerului. Fiecare 

greşeală este o greşeală a managementului. O viziune integrată şi loială hotărăşte dacă se practică 

un management eficient sau nu. Împărţirea informaţiilor echivalează cu îmăpărţirea puterii, 

aceasta fiind una din justificările reticienţei tradiţionale faţă de perspectiva cooperării. Cu toate 

eforturile depuse prejudecata privind reticienţa faţă de deschidere, cooperare şi transparenţă încă 
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există în mentalitatea publică. Aceasta pentru că numeroşi jurnalişti sau cadre universitare 

curioase, anumiţi decidenţi politici greşit informaţi, care se bucură de recunoaştere publică nu 

cunosc nici limitele nici semnificaţia cooperării impuse de schimbul de informaţii. Poate ar fi 

justificată această ignoranţă ca urmare a discreţiei (uneori tradiţionale) a serviciilor de 

informaţii.Uneori demersurile mass-media (a unei părţi din aceasta) persistă în ideea că statul este 

incapabil să se adapteze la noile realităţi. Dar, perpetuarea în timp a acestei opinii este una din 

strategiile necesare pentru a aşeza mass-media ca „a patra putere a statului”.În ultima perioadă, 

discreţia şi secretizarea (elemente cheie pentru reuşita acţiunilor de intelligente) s-a armonizat cu 

demersurile de cooperare şi schimb de informaţii, devenind mult mai flexibile şi adaptabilă 

fiecărei acţiuni impuse de mutaţiile şi provocările mediului de securitate în scopul 

managementului factorilor de risc care aduc atingere ordinii şi siguranţei publice. 

 

 

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 

 

În epoca accelerării procesului globalizării, ordinea publică şi siguranţa naţională devine 

din ce în ce mai mult o problemă a tuturor. Aflată în sfera de atribuţii şi competenţa statutului de 

drept, dimensiune principală a strategiei de apărare a ţării, se regândeşte şi se redefineşte pe un 

palier mai larg, mai extins, la întreaga comunitate internaţională. 

 Globalizarea pericolelor, riscurilor şi ameninţărilor şi apariţia altora noi, asimetrice, 

neconvenţionale, hibride, etc. s-au repercutat asupra gradului de interdependenţă dintre state. 

Legislaţia internaţională se înfăptuieşte şi are ca suport de sprijin noile realităţi ale acestei lumi, 

pe care încearcă să le prelungească şi să le proiecteze în viitor.  

 Ne punem totuşi întrebarea: secolul XXI va asigura reafirmarea valorilor comune ale 

tuturor locuitorilor planetei, consolidarea unor principii, bazate pe dreptul naţional, pe dreptul 

internaţional, pe dreptul de securitate al tuturor oamenilor? Dacă acest lucru este posibil, ordinea 

şi siguranţa publică va fi din ce în ce mai mult o părticică a securităţii internaţionale, care ar 

trebui să se transforme într-un factor de stabilitate al securităţii naţionale. 

 O dată cu integrarea noastră în Uniunea Europeană şi pe măsura extinderii acesteia, 

atribuţiunile şi competenţele ordinii publice se extind, căpătând o nouă configuraţie, o nouă 

determinare, cu valenţe de asigurarea a securităţii întregului continent, de garantare a unităţii, 

progresului, stabilităţii şi prosperităţii. Pentru realizarea acestor deziderate trebuie monitorizate 

riscurile, ameninţările şi pericolele, evaluate vulnerabilităţile şi oportunităţile şi asigurarea unui 

management eficient al realizării, menţinerii şi restabilirea ordinii publice. 

 Putem aprecia ordinea şi siguranţa publică şi din alt punct de vedere al dimensionalităţii 

sale: o dimensiune extinsă la nivelul planetei, a reţelelor de informaţii, a infrastructurilor critice, a 

resurselor, a statelor de pe planetă în faţa accelerării factorilor de risc; o dimensiune zonală şi 

regională, ca asigurare a siguranţei cetăţeanului, proprietăţii, instituţiei, legii, relaţiilor dintre 

state, organisme şi organizaţii naţionale şi internaţionale; o dimensiune internă, naţională care 

asigură siguranţa cetăţeanului, activităţii, proprietăţii, instituţiilor şi legii.  

 În condiţiile amplificării riscurilor şi ameninţărilor din mediul de securitate naţional şi 

internaţional, cu deosebire cele care ţin de terorism, crimă organizată transfrontalieră, migraţia, 

traficul de arme, traficul de carne vie, corupţie, criminalitatea economico-financiară, calamităţile 

naturale, se impune o nouă paradigmă a unui management eficient al ordinii şi siguranţei publice, 

ar trebui în opinia noastră un sistem european al ordinii publice, cu două paliere: unul european, 

strategic şi unul mobil, tactic, aferent fiecărui stat din comunitatea europeană. 
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 Ordinea publică face parte din securitatea naţională, este o dimensiune principală a 

strategiei de apărare a ţării. Pornind de aici, apreciem că pentru asigurarea, menţinerea şi 

restabilirea ordinii publice, trebuie configurate, concepute şi regândite politici şi strategii pentru a 

nu limita acţiunea doar la atribuţiile nemijlocite ale structurilor de forţe existente pentru realizarea 

acestor deziderate. 

 Elaborarea politicilor şi strategiilor, trebuie să ţină seama de faptul că niciun stat, având în 

vedere accelerarea factorilor de risc, nu-şi poate menţine ordinea de unul singur. Trebuie să se 

ţină seama permanent de evoluţiile conceptelor în plan internaţional, dar cu precădere de 

determinările în context european şi euroatlantic, care trebuie să fie complexe, directe şi benefice 

pentru un management eficient.  

 În vederea asigurării menţinerii şi restabilirii ordinii publice la nivel european şi 

euroatlantic, a elaborării şi punerii în aplicare a unui concept, este necesară o abordare teoretică 

pe măsură a domeniului, prin dezbateri ştiinţifice şi realizarea unor determinări teoretico-

metodologice aplicabile. 

 Ordinea publică reprezintă o cerinţă, o necesitate de funcţionare a societăţii, mai ales dacă 

ne gândim la dimensiunile socială, ecologică şi educaţională a existenţei umane. Ca urmare ea 

trebuie gândită, regândită, dimensionată, proiectată, construită şi realizată, pentru a deveni un 

concept coerent şi dinamic care să permită elaborarea de politici şi strategii, să asigure şi să 

susţină forţele şi mijloacele necesare şi să elaboraze metodologiile necesare pentru un 

management eficient al realizării, menţinerii şi restabilirii ordinii publice. 

 Elaboorarea unor teorii, modalităţi şi principii şi punerea lor în aplicare, presupune 

cunoaşterea, înţelegerea şi înţelepciunea necesară, care să ducă la prevenirea deciziilor pripite, a 

greşelilor având în vedere sensibilitatea domeniului mai ales în perioada de accentualizare a 

conflictualităţii politice, sociale, economice, militare şi chiar culturale. 

 Tematica supusă investigaţiei ştiinţifice şi temelor pe care le generează, aspectele de 

acumulare cantitativă şi calitativă, cifrele şi procentele devin grăitoare mai ales în circumstanţa de 

interferenţă continuă (alinierea la standardele europene, escaladarea fenomenelor 

fundamentaliste, asimetrice, teroriste, inmulţirea conflictelor interetnice atipice, evoluţia 

criminalităţii, migraţia masivă, mai ales ilegală, traficul de arme, droguri, substanţe radioactive, 

obiecte de patrimoniu, fiinţe umane, fraude bancare şi alte infracţiuni cu extensie transfrontalieră) 

în context european şi euroatlantic, au determinat o interconexiune extinsă, colaborare şi 

cooperare cu omologi din alte state, mai ales din Uniunea Europeană şi cu precădere cele afiliate 

la INTERPOL.  

 Acumulările din cei trei ani de pregătire a tezei de doctorat, atât din programul de 

pregătire avansată cât şi programul de cercetare ştiinţifică, se regăsesc în economia cercetării, 

fiind cele care au facilitat demersul (parcurgerea bibliografiei, a documentelor recente de la noi şi 

cu precădere a unor state europene, mai ales din spaţiul Schengen, pregătirea întregului travaliu 

de extragere, sortare şi esenţializare a datelor) am considerat că putem muta accentul de pe latura 

teoretică, necesară şi atractivă, pe cea practică, aplicată, care este mai utilă şi mai relevantă în a 

judeca fenomenele sugerate de tema aleasă şi a desprinde concluzii pentru modernizarea 

legislaţiei şi implemetării unui management eficient al ordinii publice în context european şi 

euroatlantic, dar şi pentru ecoul educativ-informativ, al realizării, menţinerii şi restabilirii ordinii 

publice pentru societatea civilă. 

 Deplina coeziune în colaborare şi cooperare în exercitarea atribuţiilor de către forţele de 

ordine publică implicate în realizarea, menţinerea şi restabilirea ordinii publice se realizează pe 

de o parte prin existenţa unui cadru legal necesar şi, pe de altă parte, prin efortul de a optimiza 
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continuu raporturile realizate şi de a construi modele de acţiune conform cerinţelor şi 

împrejurărilor acţiunilor specifice şi generale pentru managementul ordinii publice. Ca urmare, 

cooperarea şi colaborarea sunt decisive în îndeplinirea misiunilor în comun de către structuri sau 

forţe pe linia ordinii publice, acestea putând fi construite după următoarele criterii: constituirea 

grupărilor de forţe; mecanismele, formele şi procedeele de îndeplinire a misiunilor; modalităţile 

de sprijin reciproc; regulile de angajare şi conduită a forţelor şi mijloacelor; aliniamentele de 

întâlnire/joncţiune; tipologia informării şi raportării pe structuri ierarhice; reguli şi modalităţi de 

acces în zona acţiunilor; dezangajarea forţelor şi predarea zonelor de responsabilitate. naţionale , 

zonale şi regionale. 

 Managementul ordinii publice reprezintă o activitate complexă, specializată, de 

conducere, organizare, planificare, control, evaluare şi utilizare raţională şi eficientă a resurselor 

informaţionale şi materiale, desfăşurată pe baza unor principii, metode şi tehnici adecvate, în 

scopul identificării disfuncţiilor, vulnerabilităţilor, riscurilor, ameninţărilor şi pericolelor la adresa 

individului/organizaţiei/instituţiei şi luării deciziilor adecvate pentru soluţionarea cauzelor care au 

generat criza de ordine publică, prevenirea evoluţiilor şi revenirea la normalitate.  

 Uneori situaţiile de criză în domeniul ordinii şi siguranţei publice pot avea o dinamică atât 

de rapidă încât uneori scapă de sub control. Aici intervine în mod deosebit măestria 

managerilor/conducătorilor de instituţii cu responsabilităţi în domeniul ordinii publice care 

trebuie să dea dovadă de discernământ, pregătire, gândire tactică, operativă şi strategică, precum 

şi fermitate în aplicarea legii. Un rol important îl are şi mass-media, care prin modalitatea în care 

transmite mesajele către opinia publică, poate influenţa hotărâtor dinamica situaţiilor de criză în 

domeniul ordinii publice protejând sau afectând interesele naţionale. 

Tratarea problematicii tezei de doctorat a fost uneori dificilă, deoarece nu există norme 

uniforme în managementul ordinii publice, în toate statele Uniunii Europene, aşa că am fost 

nevoiţi să analizăm problematica printr-un studiu comparat. În acest sens consider că lucrarea de 

faţă răspunde la cerinţele demersului ştiinţific şi militează cu fermitate pentru modernizarea 

legislaţiei naţionale şi internaţionale în realizarea managementului eficient al ordinii publice, 

precum şi a structurilor care sunt chemate să asigure realizarea, menţinerea şi restabilirea ordinii 

şi siguranţei publice. 

Pe timpul studiului şi documentării, am constatat faptul că, cu cât avansăm în cunoaştere, 

cu atât mai mult realizăm că lumea din jurul nostru oferă din ce în ce mai puţine garanţii pentru o 

viaţă liniştită. Tot mai des cuvinte ca: dezastru, criză, instabilitate, risc, incertitudine, situaţii de 

urgenţă, apar în articolele presei cotidiene sau în emisiuni ale radiodifuziunii şi televiziunii. 

Descoperim astfel că înţelegerea noastră este influenţată de diversitate şi complexitate. Ieşirea din 

acest labirint, este determinată de un management eficient al crizelor ce pot afecta ordinea şi 

siguranţa publică şi care să descifreze fizionomia mediului internaţional de securitate, altfel spus 

activitatea de aşezare a crizelor sub controlul managerilor pentru a preveni sau rezolva eficient 

situaţiile de criză cu implicaţii semnificative pentru securitatea naţională şi internaţională, 

bunăstarea economică, siguranţa populaţiei şi ordinea publică. 

Capacitatea de a răspunde oportun şi a rezolva cu celeritate situaţiile de criză asupra 

ordinii şi siguranţei publice, este o parte importantă a unui proces managerial eficient. Astfel se 

previne apariţia unor distrugeri de bunuri şi valori materiale, se salvează vieţi omeneşti, se 

realizează siguranţa cetăţenilor în timpul evenimentelor negative ce s-ar putea produce şi care 

indiferent de amploare sunt urmate de cheltuieli financiare inutile, iar în plan internaţional se 

asociază cu crearea unei imagini negative. 


