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PANELUL 
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 

 
 

 
1. STABILIREA MOMENTULUI MORȚII 

 
APĂVĂLOAEI MIHAI 

Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”- Facultatea de Poliție 
                                                                      mapavaloaei@gmail.com 

 
Coordonator științific: lector univ. dr. Horia RAȚĂ  

 
 
Abstract (RO) 
Estimarea momentului morții trebuie efectuată cât mai precis. Aceasta are o importanță atât 

din punct de vedere medico-legal cât și din punct de vedere juridic. În această lucrare vom prezenta 
diverse metode științifice de aproximare cât mai precisă a momentului morții și alte mijloace și 
puncte de reper ce servesc la o stabilire cât mai exactă a acestuia (de exemplu metoda nomogramei, 
care a început sa fie folosită în domeniul criminalistic încă de la începutul anilor 1980 și ajută la 
estimarea momentului morții ținând cont de condițiile termice), și vom analiza modalitățile în care 
factorii externi pot ajuta, sau, din contră, îngreuna procesul de stabilire a momentului decesului. 

Cuvinte-cheie: juridic, momentul morții, factori externi, deces. 
 

Abstract (EN) 
Death time estimation has to be as precise as possible, given the fact that it has a great legal 

and medico legal significance. Our paper will contain a number of scientific methods used in 
forensic pathology to approximate the time of death as accurately as possible (for example, the 
nomogram method, which gained popularity in the early twentieth century and was introduced in 
the forensic field in the early 1980’s, has a great use in temperature-based death time estimation), 
and we will also analyse the ways in which external factors are able to help or, on the contrary, 
complicate the death time estimation process. 

Keywords: juridical considerations, death time, external factors, death. 
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2. CONSTATAREA ÎN FLAGRANT A INFRACȚIUNILOR DE FALSIFICARE DE 
MONEDĂ  

 
 

BENOVICI ANDREI-NICUȘOR 
Academia de Poliție „Alexandru Ioan-Cuza”, Facultatea de Poliție 

benoviciandrei@yahoo.com 
 

 
Coordonator științific: lector univ.dr. Cezar CIOACĂ  

 
Abstract (RO) 
Condițiile actuale economico-financiare din România oferă toate premisele necesare 

proliferării contrafacerii de bancnotă sau plasării acesteia. La intervale scurte de timp mass-media 
trage semnale de alarmă cu privire la pericolul social al acestui gen de infracțiuni, dar cu toate 
acestea organele de cercetare penală abilitate, în cadrul exercitării atribuțiilor prevăzute de lege, 
pot comite unele erori privind respectarea regulilor de tactică criminalistică. La nivel național și 
internațional, rezidă necesitatea pregătirii cât mai temeinice a organelor de cercetare penală în 
domeniul falsificării de monedă, pe linia constatării în flagrant, în scopul documentării activităților 
infracționale. 

Prin urmare, această activitate constituie un sever examen pentru echipa de constatare, a 
cărui complexitate solicită, deopotrivă, capacitatea profesională, structura etico-morală, 
profesionalitatea în ansamblul ei, situație în care potențialul psihologic individual joacă un rol 
hotărâtor , în acestea găsindu-se sorgintea instalării unor stări de disconfort psihic, resimțit de 
către membrii echipei. 

Cuvinte cheie: contrafacere de bancnotă, constatarea infracțiunii flagrante, răspundere 
penală, proces-verbal, făptuitor 

 
Abstract (EN) 
The current economic and financial conditions in Romania offer all the necessary 

premises for the proliferation of banknote counterfeiting. At short intervals, the media raises alarm 
signals about the social danger of this type of crime, but nevertheless the competent criminal 
investigators, within the exercise of the attributions provided by law, may commit some errors 
regarding the observance of the forensics rules. At national and international level, there is a need 
to prepare as thoroughly as possible the criminal investigators in the field of counterfeiting, in line 
with the flagrant finding, in order to document criminal activities. 

Therefore, this activity is a severe examination for the finding team, whose complexity 
also requires professional capacity, ethical-moral structure, professionalism as a whole, a situation 
in which the individual psychological potential plays a decisive role, being found in them.  

Keywords: banknote counterfeiting, flagrant finding, penal responsibility, minute, 
malefactor 
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3. PARTICULARITĂȚILE FAPTELOR DE CORUPȚIE COMISE DE CĂTRE 
POLIȚIȘTI 

 
 

BÎRNAT MARIA-MAGDALENA 
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Poliție 

magdabirnat2297@gmail.com 
 
 

Coordonator științific: instructor de poliție principal I Florin VLĂDOI  
 
 Abstract (RO) 

Corupția este un fenomen care a apărut încă din cele mai vechi timpuri și care are mai 
multe accepțiuni. Se numește corupție folosirea abuzivă a puterii publice, în scopul satisfacerii unor 
interese personale sau de grup, acesta fiind un abuz activ din partea funcționarilor publici, însă 
această corupție este încurajată inclusiv de inacțiunile persoanelor abilitate să ia măsuri, și chiar 
de indiferența oamenilor care, știind de aceste activități ilegale, rămân indiferenți. După cum 
spunea politiciana Bess Myerson, “complicele corupției este adeseori propria noastră indiferență”. 

De asemenea, Dicţionarul Black's Law oferă o definiţie juridică mai largă a corupţiei şi 
apropiată de sensul consacrat „fapta comisă cu intenţie prin care se acordă orice fel de avantaj în 
contradicţie cu atribuţiile oficiale şi cu drepturile altora; utilizarea, de către un angajat sau 
funcţionar, a poziţiei sau funcţiei în scopul de a realiza un folos pentru sine sau pentru altă 
persoană, în detrimentul drepturilor altor persoane” . Întrucât corupția este un fenomen de 
actualitate care trebuie oprit deoarece “corupția pe timp de pace distruge mai mult decât un 
război” (John Milton), scopul acestei lucrări este înțelegerea aprofundată a acestui fenomen, 
respectiv indicatorii comportamentului predispus la corupție, riscurile și vulnerabilitățile legate de 
aceasta, precum și măsurile ce trebuie luate pentru descurajarea acestui fenomen. 

Cuvinte cheie: corupție, polițist, integritate, etica, infracțiune 
 
Abstract (EN) 
Corruption is a phenomenon that has appeared since ancient times and has many meanings. 

Corruption is the misuse of public power to satisfy personal or group interests, which is an active 
abuse by civil servants, but this corruption is also encouraged by the inactions of those empowered 
to take action, and even by the indifference of people who, knowing of these illegal activities, they 
remain indifferent. As politician Bess Myerson put it, "the accomplice of corruption is often our own 
indifference." Also, the Black's Law Dictionary offers a broader legal definition of corruption and 
close to the established meaning “the act committed with intent by which any advantage is granted 
in contradiction with the official attributions and the rights of others; the use, by an employee or 
official, of the position or function in order to achieve a benefit for himself or for another person, to 
the detriment of the rights of other persons”. As corruption is a topical phenomenon that must be 
stopped because "peacetime corruption destroys more than a war" (John Milton), the aim of this 
paper is to understand this phenomenon, the indicators of behavior prone to corruption, risks and 
vulnerabilities. therefore, as well as the measures to be taken to discourage this phenomenon. 

Keywords: corruption, police officer, integrity, ethics, crime 
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4. OPERAȚIUNILE DE DUPĂ GRATII 
 
 

BÎRNAT MARIA-MAGDALENA 
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Poliție 

magdabirnat2297@gmail.com 
 
 

Coordonator științific: lector univ. dr. Cezar CIOACĂ  
 

Abstract (RO) 
„Drogurile înseamnă bani iar banii înseamnă putere”, descrie în mod excepțional flagelul 

drogurilor din penitenciare. Deși nu pare un fenomen de mare anvergură, riscurile, metodele de 
introducere a substanțelor ilegale, conspirațiile pot întrece ușor imaginabilul iar lupta împotriva 
acestora nu este tocmai ușoară. În general aceste operațiuni funcționează conform „caracatiței 
infracționale” datorită implicării mai multor membrii. Creativitatea persoanelor private de 
libertate este reprezentată prin multitudinea operațiunilor de introducere a stupefiantelor în 
locurile de deținere (cu ajutorul personalului, manipularea unor pachete prestabilite către punctele 
de lucru interioare, corespondență sau prin sectorul vizită). Investigațiile privind contracararea 
traficului necesită deseori, pe lângă aportul de informații și de implicarea agenților sub acoperire 
sau supravegherea operativă a furnizorilor. Deși încercările de stopare a criminalității de acest gen 
este enorm de mare, încă nu s-a reușit anihilarea acestui element distrugător al societății. 

Cuvinte cheie: droguri, trafic de droguri, complice, mesaje codate, investigații, profit, tactici 
operative 

 
Abstract (EN) 
„Drugs are money and money is power” it’s a phrase describing the scourge of drugs from 

prisons in an exceptional way. Although, it doesn’t seem to be a major phenomenon, the risks, the 
methods of introducing illegal substances and conspirations can easily outstrip the imagination and 
the fight agains them is not quite easy. These operations generally work according to the „criminal 
octopus”, due to the involvement of several members. The creativity of detainees is represented by 
the multitude of operations to introduce narcotics in the correctional facility (with the staff help, the 
handling of pre-arragend packages at the inner working points, corespondance or via the visit 
sector). Investigation against drug smuggling often require in addition to the input information also 
the involvement of undercover agents or the operational surveillance of suppliers. Although 
attempts of such a crime are enourmous it has not been able possible yet to annihilate this 
destructive element of society. 

Keywords: „drugs are money and money is power”, trafficking in narcotics, accomplice, 
coded messages, investigations, profit, investigative tactics.  
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5. DESFĂȘURAREA CERCETĂRII LA FAȚA LOCULUI 
 

 
BONDOC BOGDAN-MIHAI 

Academia de Poliție, „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Poliție 
bondocbogdan2000@yahoo.com 

 
NACHE CĂTĂLIN-VIOREL 

Academia de Poliție, „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Poliție 
catalin_nache@yahoo.com 

 
 
Coordonator științific: instructor de poliție principal V Ionuț DUMITRAȘCU  

 
Abstract (RO) 
În cele ce urmează, vom dezbate care sunt elementele esențiale ce trebuie întrunite în 

vederea realizării eficiente a activității de desfășurare a cercetării la fața locului. În vederea 
îndeplinirii acestui deziderat, vom avea în vedere regulile principale stabilite de literatura de 
specialitate, reguli ce au un rol fundamental pentru obținerea rezultatului dorit. Apoi, ne vom 
concentra asupra celor două faze principale ale desfășurării cercetării la fața locului, în speță faza 
statică și faza dinamică, precizând ce activități presupune fiecare dintre ele. În cele din urmă, vom 
preciza concluziile la care am ajuns în urma studierii temeinice a temei prezentate, arătând, 
totodată, cum îl poate ajuta pe ofițerul în devenire cunoașterea aspectelor teoretice discutate. 

Cuvinte cheie: cercetarea la fața locului, faza statică, faza dinamică, reguli, caracteristici. 
 
Abstract (EN) 
In the following, we will discuss the essential elements that must be met in order to 

effectively carry out the research activity on the spot. In order to fulfill this desideratum, we will 
take into account the main rules established by the specialized literature, rules that have a 
fundamental role in obtaining the desired result. Then, we will focus on the two main phases of the 
on-site research, in this case the static phase and the dynamic phase, specifying what activities each 
of them involves. Finally, we will specify the conclusions we reached after a thorough study of the 
presented topic, showing, at the same time, how it can help the would-be officer to know the 
theoretical aspects discussed. 
 Keywords: on-site research, static phase, dynamic phase, rules, characteristics 
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6. PREVENIREA INFRACȚIUNILOR ȘI A ALTOR FAPTE ANTISOCIALE. 
O VIZIUNE STRATEGICĂ 

 
 

BOROICA FLORINA 
Academia de Poliție, „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Poliție 

                                                                                      boroicaflorina35@gmail.com 
 
 
Coordonator științific: conf. univ. dr. Ciprian CONSTANTIN  
 
Abstract (RO) 
Proiectul prezintă prevenirea infracțiunilor și a altor fapte antisociale cuprinzând noțiuni 

importante pentru munca de polițist, obiectivele, metodele precum și procedeele folosite în 
activitatea prezentată.Printre altele, această lucrare are un scop bine definit, aceasta atrage atenția 
spre importanța pregătirii studenților pentru cariera de polițist, conștientizarea anumitor probleme, 
dar și pentru cunoașterea strategiilor sau a tacticilor de prevenire a infracțiunilor.  

Am efectuat cercetări și evaluări ale multor tipuri specifice de strategii de prevenire a 
criminalității- de la infracțiuni mai tradiționale, cum ar fi criminalitatea cu arme până la 
infracțiuni emergente, cum ar fi  furtul de identitate și traficul de persoane  pe care le voi prezenta 
de-a lungul proiectului. În urma unor cercetări am dat de o strategie care presupune că un bun mod 
de prevenire este acela de a vedea casa sau premisele de parcă am fi noi infractorii: identificăm 
punctele slabe, ariile vulnerabile şi le prioritizăm.  

Cuvinte cheie: Prevenirea infracțiunilor, obiectivele activității de prevenire, structuri, 
pregătirea antiinfracțională a populației, mijloace de prevenire, acțiunea polițienească 

 
Abstract (EN) 
The project presents the prevention of crime and other antisocial acts, important ideas for 

police activity, objects, methods as well as procedures used in police work. Also, this project has a 
well-defined goal:it is to draw atenttion to the importance of proper training of students, awareness 
of certain issues but also for knowledge of tactics and strategies for crime prevention. I perform 
reserch in and evaluations of many specific types of crime prevention strategies-from traditional 
crime such as gun crime and child abuse, to emerging crime such as identify theft and human 
trafficking, which I present it along the project. Following some research, I came up with a strategy 
which it assumes that a good way of prevention is to look at your home or premises as if you were 
the offenders: identify the weak spots, vulnerable areas and prioritise the areas for improvement. 
 Keywords: crime prevention, objectives of crime prevention, crime prevention strategies, 
policing. 
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7. PREGĂTIREA PSIHO-FIZICĂ, FACTOR ESENȚIAL ÎN FOTBALUL MODERN 
 
 

CHIȘEREU CLAUDIU DENIS 
Academia de Poliție, „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Poliție 

chiseriuclaudiu@yahoo.com 
 
 

Coordonator științific: instructor de poliție principal I Trifan SAVCENCU  
 

Abstract (RO) 
Înțelegerea fundamentelor fotbalului modern reprezintă un demers remarcabil de complex, 

în special privitor la elaborarea unor tehnici de pregătire eficiente sub aspect al energiei, dar și al 
timpului întrebuințate. Acestea trebuie să vizeze atât dezvoltarea în plan individual a jucătorilor, 
cât și îmbunătățirea muncii în echipă. Coeziunea jocului de echipă este dificil de obținut. De 
asemenea, a menține calmul și concentrarea jucătorilor este un proces din ce în ce mai complicat, 
în ciuda progreselor semnificative înregistrate recent în domeniul evaluării psihologice. 

Aceasta se datorează presiunii imense exercitate asupra jucătorilor și antrenorilor de către 
fani, respectiv board-ul echipei. Rezultatele dezamăgitoare echivalează cu scăderea bugetului 
echipelor, expresie a orientării către profit a industriei în care s-a transformat fotbalul modern. 

Cuvinte cheie: psiho-pedagogie, joc de echipă, mental coaching, presiune, dezvoltare, 
concentrare, apărare, ax central, pregătire tehnico-tactică, distribuirea sarcinilor tactice, profil fizic. 

 
Abstract (EN) 
Understanding the underlying principles of modern football represents an increasingly 

complex endeavour, especially when it comes to devising time and energy efficient preparation 
techniques. These should both be aimed at individual players and at increasing team-work 
cohesion. Chemistry among players is difficult to obtain. Moreover, maintaining their mental 
composure is a more and more complicated process, despite recent feats in psychological 
assessment procedures. This is due to the fact that both players and coaches have to undergo 
enormous amounts of pressure from fans and team boards alike. Disappointing results translate 
into decreased revenue, which underlines the profit-driven nature of the industry that modern 
football has become. 

Keywords: psyschopedadogy, team work, mental coaching, tactical and technical training, 
physical profile 
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8. DEONTOLOGIA POLIȚISTULUI ÎN RELAȚIA CU DIFERITE  
CATEGORII DE PERSOANE 

 
 
 

COBÎRLĂU IONUȚ SEBASTIAN 
Academia de Poliție, „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Poliție 

sebychamp@yahoo.com 
 
 
Coordonator științific: instructor poliție principal V Cristian PETRE  
 
Abstract (RO) 
Încă din cele mai vechi timpuri, omul, de-a lungul evoluției sale milenare a simțit nevoia de 

protecție și siguranță, necesitate care, odată cu modernizarea, și cu modificările survenite în cadrul 
societății secolului al 21-lea, a fost atribuită instituției care, a reușit de-a lungul practicii sale 
îndelungate și prin intermediul diverselor acțiuni în sprijinul națiunii pe care o reprezintă, să 
câștige respectul și mai ales încrederea omenirii, devenind astfel simbolul legalității și dreptății 
într-un stat democratic, în care interesele omului individual primează în raport cu interesele 
statului, și anume Poliția Română. Întrucât nevoile omului contemporan sunt multiple, iar 
așteptările acestuia privitoare la poliție sunt mărețe, afirm cu tărie că activitatea de poliție este una 
dintre cele mai complexe, întrucât prezintă o legătură directă și permanentă cu națiunea, ale cărei 
aspirații și concepții au evoluat și ele odată cu întreaga societate.  

Cuvinte cheie: conduita polițistului, principii generale, valori morale, echilibru social, 
climat de siguranță și încredere, deontologia polițistului, fenomenul modernizării, prestigiu 
instituțional, categorii de persoane 

 
Abstract (EN) 
From time immemorial, man, throughout his millennial evolution, has felt the need for 

protection and security, a necessity which, with modernization, and with the changes that have 
taken place in the society of the 21st century, has been attributed to the institution which, 
Throughout his long practice and through various actions in support of the nation he represents, he 
has succeeded in gaining the respect and especially the trust of mankind, thus becoming the symbol 
of legality and justice in a democratic state, in which the interests of the individual prevail. in 
relation to the interests of the state, namely the Romanian Police. Since the needs of contemporary 
man are multiple and his expectations regarding the police are high, I strongly affirm that police 
activity is one of the most complex, as it has a direct and permanent connection with the nation, 
whose aspirations and conceptions have also evolved. with the whole society.  

Keywords: police conduct, general principles, moral values, social balance, safety and trust, 
police deontology, modernisation, institutional prestige, persons. 
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9. CERCETAREA URMELOR BIOLOGICE 
 

CRĂCIUN MĂDĂLINA 
Academia de Poliție, „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Poliție 

craciunmadalina99@yahoo.com 
 

DRAGOTĂ DIANA 
Academia de Poliție, „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Poliție dianaandreeadr@yahoo.com 

 
STAVRE ALEXANDRA 

Academia de Poliție, „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Poliție 
alexgabriela2k@yahoo.com 

 
 

Coordonator științific: instructor de poliție principal V Ionuț DUMITRAȘCU  
 
 

Abstract (RO) 
În lucrarea pe care urmează să o prezentăm, vom reliefa principalele aspecte teoretice de 

traseologie judiciară, axându-ne pe importanța valorificării urmelor biologice de natură umană. 
Ca urmare a fiecărei infracțiuni, la locul comiterii faptei, în mod indubitabil, se regăsesc modificări 
în ambianța mediului, acestea prezentând o importanță deosebită în cercetarea cauzei și aflarea 
adevărului. Vom analiza această ramură a criminalisticii sub aspect teoretic, dar mai ales vom 
sublinia importanța practică a acestor informații, având în vedere realitatea exterioară, care este 
atât de des influențată de fenomenul infracțional. În acest sens, profesionalismul, celeritatea și 
operativitatea reprezintă factori cheie în exploatarea mijloacelor de probă ce pot fi descoperite în 
urma cercetării la fața locului.  

Cuvinte cheie: traseologie judiciară, urme biologice, fenomen infracțional, celeritate, 
exploatare 

 
Abstract (EN) 
The present paper is going to to highlight the theoretical aspects of judicial traseology, 

focusing on the importance of capitalizing the biological traces of human nature. After each 
misdemeanor, at the crime scene,changes in the environment, which are very important for the 
research process can be undoubtedly found. We are going to analyse this field of homicide not only 
form a theoretical perspective, but also from a practical perspective. The importance of all these 
has to be taken into consideration due to the fact that the outside environment is influenced by the 
criminal activity. As a result, professionalism, celerity and promptness represent the key factors 
when it comes to exploiting the means of proof which can be found following an investigation 
process at the crime scene. 

Keywords: judicial traseology, biological traces, criminal activity, celerity, exploitation 
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Abstract (RO) 
Cercetarea la fața locului este activitatea procedurală și de tactică criminalistică deosebit 

de importantă, datorită contribuției însemnate pe care o are la realizarea scopului procesului 
penal, fiind punctul incipient pe care se bazează întreaga succesiune a probatoriului tehnico-
științific. Aflarea adevărului și pedepsirea vinovaților reprezintă tocmai idealul pe care îl are 
organul de cercetare penală, dar care fără o efectuare în timp util a activităților specifice riscă să 
nu fie atins, mulți infractori neputând fi identificați și rămânând nepedepsiți, valorile ocrotite de 
lege fiind în pericol de a nu mai fi apărate. Prin urmare, prin prezenta lucrare dorim să evidențiem 
importanța majoră pe care o joacă cercetarea la fața locului din punct de vedere tehnico-
criminalistic, susținând aceste idei cu exemple pertinente din practica judiciară. 

Cuvinte cheie: obiectivitate, cercetare, adevăr, profesionalism, scena crimei, organele de 
urmărire penală, practica judiciară. 

 
Abstract (EN) 
The on-site investigation is the essential procedure of criminological tactics, which aims to 

achieve a significant contribution to the realization of the criminal trial, being the establishing point 
of the entire succession of technical – scientific evidences. Seeking the truth and punishing the guilty 
represent the main objective of the judicial organs, which risks to not be fulfilled without a fast and 
highly effective intervention. Without such performance many criminals will remain unidentified 
and will eventually escape justice; that being said the values protected by the law will be in danger. 
Thus, through this essay we want to highlight the significance of an on-site research from a 
technical-forensic view point, supporting the ideas with applicable examples from the judicial 
practice. 

Keywords: objectivity, investigation, truth, professionalism, crime scene, investigative 
authorities, judicial practice. 
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Abstract (RO) 
În prezent, termenul „drog”  a fost stigmatizat de publicul general atribuindu-i o conotație 

negativă datorită faptului că oamenii au pierdut din vedere lato sensul acestuia, punându-se 
accentul doar pe sensul de „substanță stupefiantă”. Deși, acum majoritatea drogurilor sunt ilegale, 
în trecut, aceleași substanțe au fost folosite pentru tratarea diferitor afecțiuni.  

Sintagma „trafic de droguri” a apărut odată cu scoaterea acestor substanțe în afara legii, 
fapt datorat evoluției științifice în medicină. Nevoia dependenților de droguri nu a fost stinsă odată 
cu scoaterea în ilegalitate a substanțelor, aceștia fiind nevoiți să găsească noi căi de a le obține 
așadar,  metodele de traficare se adaptează continuu în funcție de evoluția tehnologică,  mijloacele 
de combatere, cât și de regimul politic. Un exemplu important este creșterea traficului de droguri în 
estul Europei după destrămarea comunismului precum și concomitent cu apariția erei digitalizate. 

Cuvinte cheie: trafic de droguri, evoluție, combatere, comunism, digital, medicină 
 
Abstract (EN) 
Nowadays, the term „drug” has been stigmatized by the general public, allocating it a 

negative conotation due to the fact that people forgot the general meaning of the word, focusing 
only on the „psychotropic substance” meaning. Although, now the majority of drugs are illegal, in 
the past, the same substances were used to treat a series of illnesses. 

The phrase „drug trafficking” appeared concomitant with labeling these substances as 
illegal, as a reult of scientific progress in medicine. The drug addicts needs did not dissappeared 
with the illegalization of these substances, forcing them to find other ways of getting the drugs 
therefore, trafficking methods are adapting continuously to technologically evolution, tackling 
means, as well as political regime. An important example is the rise in drug trafficking in Eastern 
Europe after the fall of cummunism and concomitant with the appearance of the digitalized era. 

Keywords: drugs trafficking, evolution, prevention, communism, digital, medicine 
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Abstract (RO) 
Pentru înfăptuirea justiției, aflarea adevărului obiectiv care rezultă din probe reprezintă 

un factor cheie pentru a asigura corecta interpretare și aplicare a legii. În acest scop, poligraful, 
cunoscut drept „detectorul de minciuni”, ar reprezenta un instrument ideal. Cu toate acestea, 
limitările tehnice și complexitatea naturii umane nasc îndoieli cu privire la acuratețea acestui 
aparat. Aceată lucrare își propune să cerceteze admisibilitatea probei cu poligraful în instanțele din 
diferite sisteme juridice, în scopul de a evidenția avantajele și dezavantajele pe care le implică 
această tehnică. Tehnicile de cercetare folosite includ studiul reglementărilor juridice și a 
jurisprudenței. Cercetarea a relevat o largă optică juridică, determinată, în special, de 
particularitățile culturale ce și-au pus amprenta asupra raționamentului juridic adoptat în fiecare 
sistem de drept abordat. 

Cuvinte cheie: poligraf, expertiză, admisibilitate în instanță, probă, mijloc de probă, aparat 
de diagnoză, standarde științifice. 

 
Abstract (EN) 
For the administration of justice, finding out the objective truth resulting from the evidence 

is an essential factor in ensuring the correct interpretation and application of the law. For this 
purpose, the polygraph, known as the "lie detector", appears to be an ideal tool. However, the 
technical limitations and the complexity of human nature raise doubts about the accuracy of this 
device. This paper aims to investigate the admissibility of polygraph tests in courts of different legal 
systems, in order to highlight the advantages and disadvantages of this technique. The research 
techniques used include the study of legal regulations and jurisprudence. The results of this 
research revealed a broad legal perspective, determined, in particular, by the cultural peculiarities 
that have left their mark on the legal reasoning adopted in each legal system approached. 

Keywords: polygraph, expertise, admissibility in court, evidence, means of proof, 
diagnosis apparatus, scientific standards. 
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Abstract (RO) 
Articolul prezintă în rândurile ce urmează conceptul de integritate, definindu-l și 

dezvoltându-l în raport cu celelalte principii găsite în Codul de etică și deontologie al polițistului. 
Se prezintă cele mai importante mecanisme apărute în România pentru susținerea integrității în 
exercitarea profesiei, cât și integritatea privită în sfera anticorupției.  Informațiile prezente se 
bazează pe numeroase surse, atât lucrări și site-uri, cât și direct din legile naționale și 
internaționale în vigoare. Pentru o aprofundare mai bună a temei, am realizat prezentarea unui caz 
real de corupție în rândul poliției. Astfel, s-a putut evidenția modelul de comportament ce trebuie 
evitat în exercitarea profesiei, gravitatea situației ce degenerează dintr-un astfel de 
comportament, cât și sancțiunile și urmările ce pot apărea. Corupția, din păcate, este prezentă în 
majoritatea instituțiilor din România. De câțiva ani, lupta împotriva acesteia devine din ce în ce 
mai puternică. Această reprezintă așa-zisul “inamic tăcut” al oricărei societăți democratice, 
integritatea fiind soluția către dispariția acesteia. 

Cuvinte cheie: conduita polițistului, principii generale, valori morale, integritate, corupție, 
comportament 

 
Abstract (EN) 
The article presents in the following lines the concept of integrity, defining and developing it 

in relation to the other principles found in the Code of Ethics and Deontology of the police officer. 
It presents the most important mechanisms that have emerged in Romania to support integrity in the 
exercise of the profession, as well as integrity in the field of anti-corruption. The present 
information is based on a number of sources, both papers and websites, and directly from 
applicable national and international laws. For a better deepening of the topic, we presented a real 
case of corruption among the police. Thus, it was possible to highlight the pattern of behavior that 
should be avoided in the exercise of the profession, the severity of the situation that degenerates 
from such behavior, as well as the sanctions and consequences that may occur. Corruption, 
unfortunately, is present in most institutions in Romania. For several years, the fight against it has 
been getting stronger. This is the so-called "silent enemy" of any democratic society, integrity being 
the solution to its disappearance. 

Keywords: police conduct, general principles, moral values, integrity, corruption, behaviour 
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Abstract (RO) 
Evoluția fenomenului infracțional este suma multitudinii elementelor psihologice care 

concură la producerea actului infracțional, iar dacă ne referim la actualul context pandemic, vom 
observa faptul că repercusiunile acestei pandemii se reflectă în totalitate în comiterea infracțiunilor 
de furt. Menționăm ca factori favorizatori pierderea unui număr semnificativ al locurilor de muncă, 
în special în mediul privat, șomajul tehnic, creșterea excesivă a prețurilor, precum și nivelul scăzut 
al salarizării, fapt care îi determină să comită infracțiuni pentru a-și asigura mijloacele necesare 
unui trai în condiții normale. Săvârșirea faptelor de furt din locuințe reprezintă o importantă 
categorie de fapte dintre cele care aduc atingere patrimoniului persoanei, în ciuda numeroaselor 
campanii de prevenire desfășurate de către Poliția Română.  

Cuvinte cheie: furt, cercetarea la fața locului, evoluție infracțională, modalități de comitere, 
moduri de operare 
 

Abstract (EN) 
The evolution of the criminal phenomenon represents the sum of the many psychological 

elements that help producing the criminal act and if we refer to the actual pandemic situation, we 
will observe the fact that the consequences of this pandemic reflect totally in the commitment of 
thefts. We mention as favoring factors the loss of a significant number of workplaces, specifically in 
the private domains, the technical unemployment, the excessive increase of the prices, as well as a 
low national payroll, that determines the authors of such crimes to commit the before mentioned 
acts only to assure the necessary means of a normal life. Committing thefts represents an important 
category of criminal acts, more specifically, part of those that affect a person’s patrimony, in spite 
of the many theft prevention activities carried out by the Romanian Police. 

Keywords: theft, crime scene examination, criminal evolution, ways of committing, 
operating methods 
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Abstract (RO) 
În cadrul acestei lucrări voi prezenta generalități despre balistica judiciară, un scurt istoric al 

acesteia atât în lume cât și în țara noastră, componentele ei și scopul ei în facilitarea muncii de 
poliție. Pe langă aceste subiecte, voi descrie caracteristicile tehnice ale armelor de foc și sistemul de 
funcționare al acestora. Un loc important în lucrare îl va avea și prelevarea urmelor balistice, atât 
cele imprimate pe suprafețe, cât și regăsite în țesutul uman. Analizele balistice de laborator vor primi 
și ele o atenție deosebită, fiindcă fără de ele multe probe nu se pot preleva în cadrul muncii de 
poliție. 

Cuvinte cheie: balistică, calibru, arme, muniții, urme 
 
Abstract (EN) 
In this worksheet I will present generalities about ballistic forensics, a short history of it in the 

world and in our country, its components and its purpose in facilitating police work. Beyond this 
topics I will describe the technical characteristics of a firearm and the firing system present in each 
one. An important place in this worksheet will be reserved to the sampling of ballistic evidence from 
surfaces and human tissue. Ballistic analysis conducted in laboratories will receive quite some 
attention due to the fact that without this kind of analysis, most of the ballistic evidence can not be 
sampled. 

Keywords: ballistics, caliber, weapons, ammunitions, traces 
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Abstract (RO) 

 În rândurile ce urmează a fi prezentate, am decis să discutăm pe baza unor subiecte pe care 
le-am considerat importante pentru tema aleasă. În primul rând, vom începe cu o explicaţie despre 
medicina legală, bazată pe cuvinte unor oameni din domeniu, dar şi din propriul punct de vedere. 
Ulterior, vom continua cu istoricul medicinii legale, de la prima apariţie şi până în prezent. Un alt 
subiect important am considerat că poate fi şi medicina legală în România, astfel putând vorbi 
despre ceea ce oferă ţara noastră. Pentru încheiere am decis să abordăm legăturile dintre medicina 
legală şi criminalistica, aceste legături fiind exemplificate ulterior de câteva speţe. 
 Cuvinte cheie: medicină legală, criminalistică, știință, România, Mina Minovici 
 

Abstract (EN) 
 In the following lines, we decided to discuss based on topics that we considered important 
for the chosen topic. First of all, we will start with an explanation about forensic medicine, based on 
the words of some people in the field, but also from their own point of view. Subsequently, we will 
continue with the history of forensic medicine, from its first appearance to the present. Another 
important topic we considered to be important  can be forensic medicine in Romania, so we can talk 
about what our country offers. Finally, I decided to address the links between forensic medicine and 
forensics, these links being later exemplified by several species. 
 Keywords: forensic medicine, forensic science, Romania, Mina Minovici 
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 Abstract (RO) 

Audierea persoanelor reprezintă una dintre activitățile cheie ale urmăririi penale, iar 
importanța acesteia reiese din multitudinea mijloacelor de probă ce pot fi rezultate în urma 
realizării ei, de numărul mare de indicii ce pot facilita desfăsurarea investigațiilor în respectiva 
cauză, precum și de posibilitatea îndrumării cercetărilor într-o anumită direcție, ținându-se cont de 
toate datele de interes operativ obținute. 

În ceea ce privește în special audierea minorilor, având în vedere că aceștia se bucură de o 
protecție specială în cadrul auderii prevazută în Codul de Procedură Penală și dat fiind faptul că 
fac parte din grupurile vulnerabile din societate, se impune o atenție sporită în cadrul audierii 
acestora.  
 Astfel, este necesară o abordare aparte a activităților premergatoare audierii, precum și a 
altor elemente conexe acesteia, precum mediul în care urmează a se desfășura audierea, maniera în 
care sunt adresate întrebarile, dar și modalitatea de audiere potrivită. 

Cuvinte cheie: urmãrire penală, mijloace de probă, informații de interes operativ, atenție 
sporită, abordare aparte, audierea minorilor 
 
 Abstract (EN) 

Interviewing and interrogating people is one of the key activities in criminal investigations 
and its importance is highlighted by the numerous means of evidence that can be provided by these 
particular activities, the diversity of clues that can facilitate the ongoing investigation and also by 
the capacity of the gathered intelligence to create new leads that can be followed in the case. 

In terms of interrogating and interviewing juveniles, taken into consideration the fact that 
they have special protection stated by the Code of Criminal Procedure and that they are part of 
vulnerable groups of society, special proceedings are required in the activities stated above. 

In other words, a distinctive approach is needed in the activities that precede the inquiry and 
interview and in other similar activities such as: the environment in which the procedure will take 
place, the way in which the questions are asked and also the presence of other people during the 
interrogation. 
 Keywords: criminal investigation, evidence, intelligence, juveniles interrogation 
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Abstract (RO) 
Disciplină, seriozitate, perseverență, concentrare. Sunt cele mai valoroase atrbite pe care 

artele marțiale le insuflă practicanților chiar de la primele luni de antrenament. Tinerii polițiști 
trebuie să dea dovadă de aceste calități încă de la începutul cariei lor în toate situațiile în care se 
află, iar învățarea tehnicilor de autoapărare se poate dovedi vitală în numeroasele acțiuni la care 
iau parte. De asemenea, prin practicarea artelor marțiale în perioada de pregătire a studenților 
Academiei de Poliție Al. I. Cuza tinerii pot învăța care sunt tehnicile de autoapărare și își pot 
desăvârși calitățile motrice precum forța, viteza, echilibrul, agilitatea. În acest articol voi prezenta 
care sunt acele mai eficiente tehnici de luptă, care sunt cele mai bune exerciții prin care studenții și 
le pot însuși și cum le pot aplica fără a le produce adversarilor leziuni corporale grave, folosindu-
se în special de metoda Sabaki specifică stilului Ashihara Karate. 

Cuvinte cheie: arte marțiale, tehnici de autoaprare, Sabaki, Ashihara Karate, mawashi geri, 
mae geri, hiza geri, jodan tsuki, shita tsuki 

 
Abstract (EN) 
Discipline, seriousness, perseverance, concentration. These are the most valuable skills that 

martial arts instill practitioners with from the very first months of training. Young police officers 
must demonstrate that they have these qualities from the beginning of their career in all situations 
in which they find themselves, and acquiring self-defense skills can prove vital during the numerous 
endeavours that they they take part in. Furthermore, by practicing martial arts during their training 
period as students of the ”Al.I. Cuza” Police Academy (inversion), young people can learn what the 
self-defense techniques are and can perfect their motor skills, such as strength, speed, balance, 
agility. In this article I will emphasize the most effective fighting techniques, what  the best exercises 
through which students can master them are and how to apply them without causing serious bodily 
injury to opponents, by especially making use of the Sabaki method, specific to the Ashihara Karate 
style. 

Keywords: martial arts, self-defense techniques, Sabaki, Ashihara Karate, mawashi geri, 
mae geri, hiza geri, jodan tsuki, shita tsuki 
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Abstract (RO) 
În cadrul acestei lucrări, voi aborda principalele aspecte care trebuie punctate în 

conformitate cu tema aleasă. Cercetarea la fața locului își regăsește reglemetarea în cadrul 
Codului de Procedură Penală, art. 192 conform căruia “Cercetarea la fața locului se dispune de 
către organul de urmărire penală, iar în cursul judecății de către instanța de judecată, atunci când 
este necesară constatarea directă în scopul determinării sau clarificării unor împrejurări de fapt ce 
prezintă importanță pentru stabilirea adevărului, precum și ori de câte ori există suspiciuni cu 
privire la decesul unei persoane”. 

Cercetarea la fața locului este un act procedural de o importanță deosebită, fiind punctul 
de plecare în soluționarea cauzelor penale.  

Cuvinte cheie: cercetarea la fața locului, organ de urmărire penală, cauze penale, instanță 
de judecată, procedură, adevăr. 

 
Abstract (EN) 

Within the following paper, I will address the main issues that need to be raised in line with 
the chosen topic. 

The Crime scene investigation is regulated within the Code of Criminal Procedure, art.192 
according to which “ The Crime scene investigation is being disposed by the criminal investigation 
body and by the court within the trial, whenever there is need of a direct ascertainment in order to 
determine or clarify some aspects which are important to establishment of the truth or whenever 
there are suspicions concerning the death of a person” 

The Crime Scene Investigation is a procedural act of great importance, being the starting 
point in solving the criminal cases. 

Keywords: crime scene investigation, criminal prosecution body; criminal cases; court; 
procedural act; truth. 
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Abstract (RO) 
Odată cu evoluția tehnologiei în toate domeniile vieții sociale, și mijloacele și tehnicile de 

falsificare a documentelor au cunoscut o evoluție fantastică. Infractorii care comit “infracțiuni de 
fals” au devenit tot mai pricepuți și sunt din ce în ce mai greu de prins. Aceștia se folosesc de 
documente falsificate pentru a realiza diferite activități sau a obține anumite avantaje. Tocmai din 
acest motiv, importanța cercetării criminalistice a documentelor falsificate s-a consolidat în timp, 
devenind o parte fundamentală a tehnicii criminalistice. În aceste vremuri, având în vedere că traim 
în epoca cea mai propice pentru dezvoltarea tehnologică, fapt ce poate duce chiar și la creșterea 
criminalității în diverse domenii, este vital pentru orice viitor criminalist să cunoască cel puțin 
informațiile principale referitoare la tehnica documentelor. Omul trebuie să se adapteze, iar 
adaptarea la realitatea socială a anului 2021 înseamnă și cunoașterea mijloacelor și tehnicilor de 
falsificare a documentelor. 

Cuvinte cheie: evoluția tehnologiei, viața socială, mijloacele și tehnicile de falsificare a 
documentelor, infracțiuni de fals, tehnica criminalistică, tehnica documentelor. 

 
Abstract (EN) 
With the evolution of technology in all areas of social life, both the means and techniques of 

forgery of documents have undergone a fantastic evolution. Criminals who commit "forgery 
offenses" have become more and more skilled and are increasingly difficult to catch. They use 
forged documents to perform various activities or obtain certain benefits. Precisely for this reason, 
the importance of forensic research of forged documents has been consolidated over time, becoming 
a fundamental part of forensic technique. In these times, given that we live in the most favorable era 
for technological development, which can even lead to increased crime in various fields, it is vital 
for any future forensic scientist to know at least the main information about the document technique. 
Man must adapt, and adapting to the social reality of 2021 also means knowing the means and 
techniques of forging documents. 

Keywords: technology, social life, document forgery, forgery crimes, forensic technique 
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Abstract (RO) 
Scopul acestei lucrări este acela de a reliefa rolul pe care dreptul umanitar îl are în 

perioada conflictelor armate, beneficiile aduse omenirii, dar și datoria pe care o avem noi, oamenii, 
în acele momente. Este esențial a înțelege care sunt efectele pe care un conflict armat le poate avea 
în linii mari. Dreptul umanitar vine atât în ajutorul celor implicați în mod direct în război, cât și în 
ajutorul civililor. Un alt aspect important adus în vedere este un scurt interviu cu un militar român 
care a desfășurat activități în teatrul de operații din Afganistan. Interviul are scopul de a aduce o 
notă aparte în ceea ce privește modul în care este văzută viața înainte și după misiune, dar și cât de 
important este sprijinului familial în acele momente. Prin această lucrare se urmărește 
evindențierea rolului jucat de dreptul umanitar și importanța acestuia în ceea ce privește viața și 
libertatea. 

Cuvinte cheie: război, umanitate, drept umanitar, Protocolul de la Geneva, Convenția de la 
Geneva 
 

Abstract (EN) 
The purpose of this work is to highlight the role humanitarian law plays in the period of 

armed conflicts, its benefits to humanity, but also the duty that the people have during that 
time. Broadly, it is essential to understand which  the effects of  an armed conflict are. 
Humanitarian law comes to help both those directly involved in the war and the civilians. Another 
important aspect that has been considered is a brief interview with a Romanian military who 
conducted activities in an Afghan area of operations. The interview aims to bring a special mark on 
how life is seen before and after the mission, but also the importance of family support during those 
times. The aim of this work is to highlight the role  of humanitarian law and its importance 
regarding life and freedom. 
 Keywords: war, humanity, humanitarian law, Geneva Protocol, Geneva Convention 
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 Abstract (RO) 
 Prin tema aleasă, lucrarea reprezintă o încercare de a evidenția formele pe care le poate 
adopta un fenomen important care se petrece atât în societatea românească, cât și la nivel global. 
Discriminarea nu reprezintă numai un concept care a stat la baza realizării unor opere literare sau 
cinematografice de talie internațională din ultimele decenii, ci mai degrabă poate fi prezentată ca o 
problemă actuală, care, în pofida procesului evolutiv al omenirii, încă produce repercusiuni cu un 
nivel de gravitate ridicat. Acest referat prezintă importanța combaterii discriminării și a tuturor 
modurilor prin care aceasta se manifestă, incluzând tratamentele diferențiate aplicate categoriilor 
minoritare, și, de asemenea, încearcă să exemplifice că doar într-o comunitate bazată pe 
respectarea drepturilor fundamentale ale omului și pe principii care nu încalcă aceste drepturi vom 
putea coexista într-un mediu propice din punctul de vedere al moralei. Una dintre cele mai 
remarcabile forme de luptă împotriva discriminării și de promovare a diversității o reprezintă 
integrarea în toate domeniile de muncă ale unei societăți a tuturor categoriilor care se regăsesc în 
minoritate față de populația unei țări. Oamenii alcătuiesc societatea, iar pentru a schimba viziunea 
acesteia în ceea ce privește fenomenul discriminării, trebuie să conștientizăm urmările radicale pe 
care le poate avea intoleranța față de orice act discriminatoriu. 

Cuvinte cheie: discriminare, diversitate, minorități naționale, egalitate, drepturi 
fundamentale, combaterea discriminării 

 
Abstract (EN) 
Through the chosen theme, the paper is an attempt to highlight the forms that can take an 

important phenomenon that occurs both in Romanian society and globally. Discrimination is not 
only a concept that has been the basis for the realization of international literary or 
cinematographic works of recent decades, but rather can be presented as a current problem, which, 
despite the evolutionary process of mankind, still produces repercussions with a level high gravity. 
This paper highlights the importance of combating discrimination and all the ways in which it 
manifests itself, including the differential treatment of minority categories, and seeks to exemplify 
that only in a community based on respect for fundamental human rights and principles that do not 
violate these rights will be able to coexist in an environment conducive to morality. One of the most 
remarkable forms of combating discrimination and promoting diversity is the integration in all 
areas of work of a society of all categories that are in the minority towards the population of a 
country. People make up society, and in order to change its view on the phenomenon of 
discrimination, we must be aware of the radical consequences that intolerance can have on any 
discriminatory act.  

Keywords: discrimination, diversity, national minorities, equality, fundamental human 
rights, combating discrimination 
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                 Abstract (RO) 

Frontex a fost înființată în 2004 și a devenit operațională în anul 2005 având scopul de a 
sprijini statele membre ale UE și țările asociate spațiului Schengen în protejarea frontierelor 
externe. România, în calitate de participant activ în cadrul misiunilor organizate de Agenție prin 
Poliția de Frontieră, are rolul nu doar de a sprijini gestionarea migrației și întărirea securizării 
frontierelor externe europene, dar și responsabilități tot mai mari în ceea ce privește combaterea 
criminalității transfrontaliere. Evoluția misiunilor desfășurate de Frontex de la înființare și până în 
momentul de față, reliefează atribuțiile îndeplinite de participanți în mediul operațional. 

Cuvinte cheie: Frontex, misiuni, frontieră externă, libera circulație, securizarea 
frontierelor externe 

 
Abstract (RO) 
Frontex was set up in 2004 and became operational în 2005 in order to support EU Member 

States and Schengen Associated Countries in protecting their external borders. Romania, as an 
active participant in the missions organized by the Agency through the Border Police, has the role 
not only to support migration management and strengthen the security of Europe's external borders, 
but also growing responsibilities in combating cross-border crime. The evolution of the missions 
carried out by Frontex from the establishment until now, highlights the tasks fulfilled by the 
participants in the operational environment. 

Keywords: Frontex, missions, external border, free circulation, securing the external 
borders 
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            Abstract (RO) 
 Din dorința de colaborare și susținere, atât politică cât și economică, o serie de state 
europene s-au unit sub forma a ceea ce numim azi Uniunea Europeană. Această alianță, de-a 
lungul istoriei, a adus beneficii, atât statelor cât și cetățenilor prin legislația, acțiunile și măsurile 
adoptate. Această alianță a generat ideea unui spațiu fără control la frontieră, cunoscut sub numele 
de Spațiul Schengen. România a făcut demersurile necesare pentru a deveni parte integrantă a 
acestui concept unic european. După votul Parlamentului European, României a întâmpinat 
opoziția mai multor state membre, opoziție bazată mai mult pe motive politice. Țara noastră 
participă activ la sistemul Schengen, aplicând armonizări legislative, instituționale și procedurale 
la nivelul standardelor stabilite. 

Cuvinte cheie: România, Uniunea Europeană, Spațiul Schengen, aderare, provocări 
 

            Abstract (EN) 
Out of the desire for collaboration and support, both political and economic, a number of 

European states have united in the form of what we call today the European Union. Throughout 
history, this alliance has benefited both states and citizens through legislation, actions and 
measures. This alliance gave rise to the idea of an uncontrolled area at the border, known as the 
Schengen Area. Romania has taken the necessary steps to become an integral part of this unique 
European concept. Following the European Parliament's vote, Romania met with opposition from 
several Member States, an opposition based more on political motives. Our country actively 
participates in the Schengen system, applying legislative, institutional and procedural 
harmonizations at the level of established standards. 

Keywords: Romania, European Union, Schengen area, integration, challenges 
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            Abstract (RO) 
 Traficanții au profitat de pe urma pandemiei de Covid-19 pentru a obține profituri 
semnificative și și-au intensificat activitatea. Raportul Comisiei Europene din 2020 notează că 
aceștia și-au shimbat metodele de operare și își atrag victimele pe internet sau prin exploatare în 
centre private. Cu toate că impactul pandemiei nu poate fi pe deplin cuantificat în acest moment, 
este clar că cea care a dat naștere unor provocări extraordinare este criza, afectându-i în special 
pe cei mai vulnerabili dintre cetățenii europeni, agravând vulnerabilitățile oamenilor în fața 
traficanților de persoane. Traficul de persoane reprezintă din acest punct de vedere o mare 
vulnerabilitate la frontierele Uniunii Europene. 

Cuvinte cheie: traficul de persoane, traficanți, pandemie, vulnerabilități, victime 
 
 Abstract (EN) 
 The traffickers took advantage of the Covid-19 pandemic to make significant profits and 
intensified their activity. The report of the European Commission from 2020 notes that they have 
changed their operating methods and they attract their victims on the internet or grinding them in 
private centers. Although the impact of the pandemic cannot be fully quantified at this moment, it is 
clear that the one that has given rise to extraordinary challenges especially affecting the most 
vulnerable citizens is the crisis, aggravating the vulnerabilities of people to human traffickers. From 
this point of view, human trafficking is a great vulnerability at the borders of the European Union. 
 Keywords: human trafficking, traffickers, pandemic, vulnerabilities, victims 
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            Abstract (RO) 

La început, Uniunea Europeană a însemnat doar o alianță care a avut ca scop unic asigurarea 
prosperității dintre primele state fondatoare, concomitent cu necesitatea de a exista o organizație 
care să contracareze alianța economică din spatiul sovietic. Odată ce s-a instaurat la nivelul 
întregului continent o stabilitate politică si economică, prioritatea Uniunii Europene a fost aceea de 
a elimina  frontierele comune dintre statele membre, cu scopul de a aduce o uniune cât mai veridică 
a acestora și a asigura libera circulație a cetățenilor acestora. Este de la sine înțeles că această 
libertate comportă riscuri iminente la nivelul criminalității transfrontaliere, ocazie cu care Uniunea 
Europeană a considerat că înființarea Agentiei Frontex va putea stabili un echilibru în această 
tranziție. Pentru prevenirea și combaterea oricăror activități ilicite, polițiștii de frontieră au 
posibilitatea la momentul actual de a fi recrutați în cadrul Agenției Frontex și totodată, prin 
intermediul parcurgerii modulelor de pregătire profesională pe care structura le are la bază, 
aceștia vor fi capabili să se adapteze mai ușor la cerințele de standard european și să execute 
misiunile operative la care vor participa cu eficiență și profesionalism ridicat. 

Cuvinte cheie: Uniunea Europeană, criminalitate transfrontalieră, Agenția Frontex, module de 
pregătire profesională, tranziție, misiuni operative 

 
            Abstract (EN) 

At the beginning, the European Union only meant an alliance that had only one purpose: 
ensuring the prosperity of its member states. Besides its economic role, this union had to bring a 
balance between the communist states alliance, which was a true economic rival for the western 
states. Once the economic and strategic balance has been installed, one of the main target of 
European Union is the struggle of eliminating not only the concept of economic, racial or ethnic 
borders, but also the borders that separate the states that are members of the Schengen Treaty 
ensuring the free pass for its citizens. This project seems unachievable, but it’s possible, as long as 
every state takes part in this long process of transitions, which is taken aback by many cross-border 
crimes that occur many times such as: illegal migration; trafficking, smuggling etc. To combat 
against these crimes, the EU came with a solution to this problem, European Border and Coast 
Guard Agency (FRONTEX) has been established with a precise goal, to fight against these illegal 
actions in order to allow the process to go on. As a result, border policemen have the chance to be 
recruited by FRONTEX. Also, by comprehending new learning modules which FRONTEX AGENCY 
has in store, border guards and super intenders will be capable of adapt more efficiently at the 
high-European tasks and take part to the potential operational missions with an increased 
professionalism. 

Keywords: European Union, cross-border crimes, FRONTEX agency, learning modules, 
transition, operational missions. 
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            Abstract (RO) 

Având în vedere faptul că problemele sociale și economice pun multă presiune pe cetățenii 
statelor subdezvoltate sau în curs de dezvoltare, fenomenul migrației, pentru statele dezvoltate ale 
Uniunii Europene, devine din ce în ce mai nuanțat. Migrația generată de crize economice, sociale, 
conflictuale, persecuții etc. conduce la tragedii, acestea incluzând morți pe mare, trafic de persoane 
și exploatare.  

În contextul crizei globale generate de pandemia de COVID-19, anul 2020, restricționat 
prin diferite modalități pentru împiedicarea răspândirii virusului, a însemnat oarecum frânarea 
procesului de migrație. 

În stabilirea valorilor atinse în fiecare an, atât în domeniul migrației, cât și al azilului, dar 
și pentru a se evidenția dificultățile și oportunitățile integrării străinilor în România, au fost 
utilizate Evaluările activităților realizate de Inspectoratul General pentru Imigrări, dar și lucrări de 
specialitate precum ”INDEXUL INTEGRĂRII IMIGRANȚILOR ÎN ROMÂNIA”, raport realizat de 
Centrul Român de Cercetare a Migrației FAMI, 2019. 

”Nu coalizăm state, noi unim oameni” Jean Monnet, 1952 
Cuvinte cheie: migrație, azil, integrare socială, solicitanți de azil, migrație ilegală, 

discriminare, admisie, viză, migrație în contextul pandemiei 
 
            Abstract (EN) 

Given the fact that social and economic problems put a lot of pressure on the citizens of 
underdeveloped or in process of developing countries, the migration phenomenon starts becoming 
increasingly significant for the developed countries of the European Union. The migration 
generated by different crises such as economy, social, confluence, persecution etc. leads to 
tragedies, including death at sea, human trafficking and exploitation. 

In the context of the global crisis generated by the COVID-19 pandemic, in 2020, the 
migration process was halted due to restrictions put in place in order to stop the spread of the virus. 

In order to establish the values reached every year, both in the field of migration and 
asylum, but also to highlight the difficulties and opportunities of integrating foreigners in Romania, 
activity evaluations carried out by the General Inspectorate for Immigrants were used, as well as 
specialized works such as the “Index of Immigrants integration in Romania”, Romanian Migration 
Research from 2019. 
 Keywords: migration, asylum, social integration, asylum seekers, illegal migration, 
discrimination, admission, visa, pandemic. 
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Abstract (RO) 
Multe dintre statele Europei Occidentale au impus anumite norme exigente de trecere a 

frontierelor de stat înca din cele mai vechi timpuri.  
Odată cu trecerea timpului si a evoluției  societații s-au adoptat si anumite documente de 

calatorie precum pașaportul in ceea ce priveste trecerea frontierelor oricărei țări.  
Nevoia unor reguli stricte de trecere a granițelor statelor, a dus la formarea unor 

documente de călătorie cu elemente de siguranță performante, documente ce conțin date biografice 
unice si biometrice importante despre titular, exemplu: nume, prenume, locul nașterii sau cetățenia 
și biometrice, exemplu: fața, irisul sau amprenta, ce greu mai pot fi falsificate in zilele noastre.  

Totuși, această dilemă in ceea ce privește falsificarea documentelor, înca reprezintă o mare 
problema pentru multe state ale lumii, în special a celor din Europa de Vest, motiv pentru care, 
putem spune că scopul acestei lucrări o reprezintă pașaportul ca document de călătorie, o 
adevărată barieră a securității naționale împotriva migrației ilegale din ce in ce mai mare.  

Cuvinte cheie: pașaport, securitate, evoluție, biometrie, siguranță 
 

     Abstract (EN) 
Many of Western European states have imposed certain demanding rules on crossing 

state borders since ancient times. 
With the passage of time and the evolution of society, certain travel documents such as 

the passports were adopted for crossing of the borders of any country. 
The need for strict rules for crossing state borders led to the formation of travel 

documents with high-performance security features, documents that contain unique and important 
biometric data about the holder, example: name, surname, place of birth or citizenship and 
biometrics, example : face, iris or imprint, which can hardly be falsified nowadays. 

However, this dilemma regarding the falsification of documents is still a big problem for 
many countries in the world, especially those in Western Europe, which is why we can say that the 
purpose of this article is represented by the passport as a travel document, a real barrier to national 
security against continuous growth of illegal migration. 

Keywords: passport, security, evolution, biometrics, safety 
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Abstract (EN) 
It is known since the beginning that the connection between offence and punishment is 

undeniable. In the past, the absence of laws had favoured the creation of a climate in which the 
committed offences were nothing out of the ordinary. Once a person was killed, the aggrieved party 
would play judge, jury and executioner and kill the criminal in revenge, thus giving birth to a long 
chain of murders or other major or minor offences. Because of the need for a path to guide the 
human consciousness, the penal law was created as the first branch of the early law systems, a 
regulation of imperative norms to guide the society as a whole. However, the offenders will still 
deviate from those norms and find, with never-ending ingenuity, new ways to commit crimes and 
avoid punishment. 

Keywords: criminality, crime, dark web, cyber-crime, evolution. 
 
Abstract (RO) 
Se știe încă de la început că legătura dintre infracțiune și pedeapsă este indisolubilă. În 

trecut, absența legilor a favorizat crearea unui climat în care infracțiunile comise nu erau cu nimic 
ieșite din comun. Odată ce o persoană era ucisă, partea vătămată lua rolul unui justițiar și ucidea 
criminalul pentru a se răzbuna, dând astfel naștere unui șir nesfârșit de crime sau alte infracțiuni 
mai mult sau mai puțin grave. Datorită necesității unei căi care să ghideze conștiința umană, legea 
penală a fost creată ca prima ramură a sistemelor de legi timpurii, o reglementare a normelor 
imperative pentru a ghida societatea în ansamblu. Cu toate acestea, infractorii se vor abate în 
continuare de la normele reglementate de lege, în mod inepuizabil, găsind noi modalități de a 
comite infracțiuni și de a evita pedepsele. 

Cuvinte cheie: criminalitate, infracțiune, dark web, cyber-crime, evoluție  
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 Abstract (EN) 
 In this scientific article we will develop and analyse the difficulties faced by state law 
enforcement, namely “The police”, in this contemporary period, withstanding and coping with these 
impediments without prior professional training in this regard, namely combating situations 
unprecedented in our time, such as this coronavirus called SARS-CoV-2. The Covid-19 pandemic 
has been, is and will be a disease with which man, over time, will have to adapt and at the same 
time fight it. An equidistant analysis of the performance of law enforcement is essential not only in 
order to be able to draw conclusions about the effectiveness and efficiency of the measures taken 
and also applied, but also for the creative amplification of teachings that can serve to avoid 
mistakes in the management of future anomalies of this kind and more. 
 Keywords: Police, Coronavirus, Covid-19, Pandemic 
 

Abstract (RO) 
În acest articol științific vom dezvolta și vom analiza dificultățile cu care s-au confruntat 

forțele de ordine ale statului, mai exact organele de poliție, în această perioadă contemporană, 
ținând piept și făcând față acestor impedimente fără o pregătire profesională prealabilă în acest 
sens și anume combaterea unor situații fără precedent in epoca noastră, precum a fost acest 
Coronavirus zis și SARS-CoV-2. Pandemia de Covid-19 a fost, este și va fi o maladie cu care omul, 
cu trecerea timpului, va trebui sa se adapteze și totodată să se lupte cu aceasta. O analiză 
echidistantă a prestației forțelor de ordine este esențială nu numai pentru a putea ajunge la niște 
concluzii cu privire la eficiența și eficacitatea măsurilor luate și totodată aplicate, dar și pentru 
amplificarea creatoare de învățături ce pot servi la ocolirea unor greșeli în gestionarea viitoarelor 
anomalii de acest fel și nu numai. 

Cuvinte cheie: poliția, coronavirus, SARS-CoV-2, Covid-19, pandemie 
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Abstract (EN) 
“Gun” is a short lexeme with such a great impact. The subject is one of the most 

controversial in America where “there is an average of 88 guns per 100 people, according to the 
2011 Small Arms Survey”; this situation is presented in contrast with Romania, one of the 
countries with the toughest gun ownership laws in the world. The content includes the gun law, 
how permissive or restrictive it is according to the state Fundamental Law, the consequences of 
pulling the trigger, how easy you can buy a gun, the legal basis for firearm possession, the path 
to a gun license and the accuracy to identify the person’s capability to own one. There will be a 
point of view stressing on gun violence, but also the safety brought by guns.  

Keywords: law, guns, gun regulation, ownership of guns, gun license, jeopardies 
 

Abstract (RO) 
,,Armă“, este un cuvânt  simplu, dar cu un impact atât de puternic.  Unul dintre cele mai 

controversate subiecte in America, ,,unde exită  o rata de 88 de arme la 100 de cetățeni potrivit 
Small Arms Survey din 2011” este prezentat în contrast cu România, una dintre țările cu cele mai 
stricte legi pentru portul armei. Conținutul va cuprinde  legea armelor, cât de permisivă sau 
restrictivă poate fi in raport cu legea fundamentală a statului, consecințele uzului de armă, 
ușurința achiziționării, pașii pentru obținerea portului de armă și precizia acestuia în 
identificarea persoanelor apte pentru posesia unei arme. Includem și o perspectivă  asupra  
violenței generate de  uzul de armă, cât și a protecției aduse de o astfel de posesie. 
 Cuvinte-cheie: lege, arme, regimul armelor, posesia unei arme, permis de armă, pericole 
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Abstrait (FR) 
Cet article contient des éléments essentiels concernant la corruption passive et la 

corruption active, en commençant par le sujet qui peut commettre ces infractions, puis l'explication 
de l'élément matériel, la situation juridique de l'intermédiaire et les institutions spécialisées dans la 
lutte contre ces deux infractions. Le but de ce document est de présenter une image plus claire des 
infractions prévues aux articles 289 et 290 du Code pénal roumain en décrivant leurs particularités, 
leur approche doctrinale et jurisprudentielle et les différences par rapport aux réglementations 
antérieures. Bien qu'il existe encore des recommandations du Groupe d'États contre la corruption 
qui n'ont pas été mises en œuvre ou qui ont été partiellement respectées, on trouve que la Roumanie 
a fait de grands progrès dans le processus de réforme législative concernant la corruption et la 
résolution des lacunes qui existent peut mener à une meilleure consolidation dans ce domaine. 

Mots-clés: corruption passive, corruption active, infraction, jurisprudence, corruption. 
 
Abstract (EN)  
This article contains key issues related to passive bribery and active bribery, starting with 

the subjects who can commit these crimes and then explaining the material element of the objective 
side, presenting the legal situation of the intermediary and the institutions specialized in combating 
these two crimes. The aim of this paper is to present an overview much clearer of the crimes laid 
down in the articles 289 and 290 in the Romanian criminal code by describing their particularities, 
their approach in doctrine and jurisprudence and the differences from to the previous regulations. 
Although there are still recommendations of the Group of States against corruption which have not 
yet been implemented or have been partially complied to, I think that Romania has made great 
progress in the legal reform regarding corruption and resolving the gaps that are still present 
would lead to a better consolidation in this field. 

Keywords: passive bribery, active bribery, crime, jurisprudence, corruption. 
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Abstract (EN) 
Child abuse is, without any doubt, one of the major issues that our society is confronted with 

nowadays. Unfortunately, not many of us are aware of the disastrous impact such a significant 
matter has not only on the human body, but most importantly, on the human mind. As such, I 
decided to thoroughly look into the causes that generate this tragic phenomenon, together with 
their disastrous effects, both physical and psychological, in order to understand why, despite the 
never-ending human evolution, we are still faced with these acts of cruelty. Apart from this, I 
focused my research on defining all types of child abuse with relevant examples, presenting the 
stories of Gabriel Fernandez, Lydia Ward and Lizzy Glazer, along with scientific expertise. The 
end of my paper concentrates on the methods of combating child abuse worldwide, either by means 
of legislation or Child Advocacy Centers, concluding with final outcomes and personal opinions. 

Keywords: child abuse, causes, physical effects, psychological effects, acts of cruelty, types 
of child abuse, methods of combatting, scientific expertise. 

 
Abstract (RO) 
Abuzul asupra copilului este, fără niciun dubiu, una dintre problemele majore cu care 

societatea noastră se confruntă astăzi. Din nefericire, nu mulți dintre noi suntem conștienți de 
impactul dezastruos pe care o astfel de situație o are nu doar asupra corpului uman, dar, cel mai 
important, asupra minții umane. Astfel, am încercat să pătrund cât mai în detaliu asupra cauzelor 
care generează acest fenomen tragic, alături de efectele lor, atat la nivel fizic, cât și psihic, pentru 
a înțelege de ce, în ciuda interminabilei evoluții a umanității, încă ne confruntăm cu astfel de acte 
de cruzime. Pe lângă acest aspect, mi-am concentrat cercetarea asupra definirii tuturor 
categoriilor de abuz asupra copilului, cu exemple relevante, prezentând poveștile lui Gabriel 
Fernandez, Lydia Ward si Lizzy Glazer, alături de studii științifice. Sfârșitul lucrării mele se 
concentrează asupra metodelor de combatere a abuzului copilului în întreaga lume, atât prin 
intermediul legislației, cât și al organizațiilor în domeniul drepturilor copilului, concluzionând cu 
rezultate finale și opinii personale. 

Cuvinte cheie: abuzul minorului, cauze, efecte fizice, efecte psihologice, acte de cruzime, 
tipuri de abuzuri, metode de combatere, expertiză științifică. 
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Abstract (EN) 
The aim of this research is to pinpoint the itinerant delinquency, which has spread and 

became not only an issue which the whole Europe is struggling with, but the whole world as well. 
Therefore, it is not wrong to state that this is a global phenomenon, which has a strong, organized 
and transboundary character and which increases day by day. What exactly and which are the 
factors that cause (certain) people to commit such reprehensible deeds such as burglaries with or 
without violence, pickpocketing or carjacking, assaulting elders, women and children are just a few 
questions that arise around this subject. In this article we will expand on what the itinerant 
delinquency really means, we will analyze the factors that trigger this phenomenon, what led to its 
increase at such alarming levels and we will also look for a few solutions to prevent this issue. 

Keywords: itinerant delinquency, violence, pickpocketing, carjacking, assaulting 
 
Abstract (RO) 
Acest studiu are scopul de a aduce în prim plan delincvența itinerantă, care a proliferat, 

ajungând să fie în zilele noastre nu doar un fenomen cu care se confruntă întreaga Europă, ci întreg 
globul pământesc. Astfel, nu este greșit să spunem că este un fenomen global, cu un puternic 
caracter organizat și transfrontalier și care ia pe zi ce trece amploare. Ce anume și care sunt 
factorii care determină indivizii să recurgă la astfel de fapte condamnabile precum jafuri, furturi cu 
sau fără violență, din buzunare, din mașini, agresiuni contra bătrânilor, femeilor și copiilor sunt 
doar câteva întrebări care se ridica în jurul acestui subiect. În acest articol, vom aprofunda ceea ce 
înseamnă delincvența itinerantă, vom studia care sunt factorii care determina acest fenomen, ce a 
făcut să se dezvolte la cote alarmante și vom căuta câteva soluții pentru a preveni acest fenomen. 

Cuvinte cheie: delicvența itinerantă, violență, furtul din buzunare, furtul violent de 
autovehicule, atacuri 
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Abstract (EN) 
This paper aims to present the evolution of the law enforcement’s activity during the 

pandemic and to evaluate the progress of enforcement measures from the beginning of it. In the 
light of this situation, the interconnection between Police Officers and citizens had suffered major 
changes. The impact of emergency measures in the areas such as constitutional and fundamentals 
rights influenced society’s notion of the law enforcement. Police force become a substantial subject 
lately due to the reaction of population worldwide. Anyway, law enforcement have been struggling 
with difficult times: they were faced with unprecedented situations- how to conserve human rights 
and freedoms while preserving the orders and law.  

Keywords: law enforcement, enforcement measures, police officers, constitutional and 
fundamental rights, police force.  

 
Abstract (RO) 

Aceasta lucrare doreste sa prezinte evolutia activitatii organelor de aplicare a legii pe 
perioada pandemiei si să evalueze progresul masurilor inca de la inceputul acesteia. In contextul 
acestei situatii, legatura dintre organele politienesti si cetateni a suferit schimbari majore. Impactul 
masurilor de siguranta in domenii precum drepturile constitutionale si fundamentale ale omului a 
influentat viziunea societatii asupra organelor de aplicare a legii.Activitatea politienesca a devenit 
un subiect substantial in ultima perioada din cauza reactiilor populatiei din intreaga lume. Oricum, 
organele de aparare au trecut prin niste timpuri grele: au fost pusi in fata unor situatii fara 
precedent- cum sa conserve drepturile si libertatile omului in timp ce trebuie sa aplice ordinele si 
legea. 

Cuvinte cheie: organe de aplicare a legii, organe politienesti, masuri de siguranta, 
drepturile si libertatile omului, activitate politieneasca. 
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Abstract (EN) 
Domestic violence is the manner by which a person tries to gain control or enforce 

power/dominance over his/her family, in general, or over his/her partner (intimate relationship) in 
particular. This takes the form of physical, emotional or financial abuse. In most cases, domestic 
violence is perpetrated by men, the victims being almost always women. The current context of the 
pandemic has undoubtedly favored this negative phenomenon, as the lack of socialization and the 
massive loss of jobs have led to rising tensions and violent reactions within families. The emergence 
of this epidemiological crisis has, thus, impacted the well-defined family roles, and men, previously 
deemed as "pillar of the family", found themselves unable to provide for their family and lead a 
decent life, resorting to alcohol consumption and reacting violently towards the loved ones.  

Keywords: violence, abuse, family, pandemic, disagreements, alcohol 
 

Abstract (RO) 
Violența domestică reprezintă modul prin care o persoană încearcă să controleze ori să-și 

impună puterea/superioritatea asupra familiei în general sau asupra partenerului (relației intime) 
în special. Aceasta îmbracă forma abuzului fizic, emoțional ori financiar. În majoritatea cazurilor, 
violența domestică este săvârșită de către bărbați, victimele fiind aproape întotdeauna femeile. 
Contextul actual al pandemiei a favorizat negreșit acest fenomen negativ, întrucât lipsa socializării 
și a pierderii masive a locurilor de muncă a creat divergențe si reacții violente în sânul familiei. 
Apariția acestei situații epidemiologice a afectat astfel rolurile bine definite alte membrilor familiei, 
iar bărbații, fiind anterior ori considerându-se „stâlpul familiei”, s-au găsit în imposibilitatea de a 
oferi sprijin financiar familiei lor pentru o existență decentă, recurgând la consumul de alcool și la 
reacțiile violente față de cei dragi.  

Cuvinte cheie: violență, abuz, familie, situația pandemică, divergențe, alcool 
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Abstrait (FR) 
Cet article fait référence au crime organisé, abordant des aspects théoriques concernant 

ce phénomène, des caractéristiques et des dimensions de ces activités illicites, et essayant de mettre 
en lumière la lutte contre le crime organisé menée par les institutions spécialisées dans ce domaine. 
Le but de cet article est de mettre en évidence les effets négatifs et les conséquences que les activités 
illicites du crime organisé ont sur la société et d'établir un parallèle législatif entre les façons 
d’incriminer ces activités en Roumanie et en France. Le cadre juridique sur lequel se fonde cette 
initiative scientifique est l’article 367 du Code pénal roumain , c’est-à-dire la constitution d’un 
groupe criminel, et la loi 39/2003 sur la prévention et la lutte contre le crime organisé. On traite 
également les questions de droit pénal comparé liées à l’incrimination des activités illicites de la 
sphère du crime organisé en Roumanie, respectivement en France, en établissant une connexion 
avec les dispositions des articles 450-1 et 132-71 du Code pénal français.  

Mots clés: crime organisé, activités illicites, groupe criminel, droit pénal, la lutte contre le 
crime organisé. 

 
Abstract (EN).  
This article refers to organized crime, addressing theoretical aspects concerning this 

phenomenon, the characteristics and dimensions of these illicit activities, and trying to shed light on 
the fight against organized crime carried out by specialized institutions in this field. The aim of this 
article is to highlight the negative effects and consequences that the illicit activities of organized 
crime have on societyand to establish a legislative parallel between the ways of criminalizing these 
activities in Romania and France. The legal framework on which this scientific initiative is based is 
Article 367 of the Romanian Penal Code,  the constitution of a criminal group, and Law 39/2003 on 
the prevention and fight against organized crime. In this article are also treated aspects of 
comparative criminal law related to the incrimination of illicit activities in the field of organized 
crime in Romania, respectively in France, establishing a link with the provisions of articles 450-1 
and 132-71 of the French Criminal Code. 

Keywords: organised crime, illicit activities, organised crime group, criminal law, 
fighting organised crime  
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Abstract (EN) 
Interrogation techniques have been and are still continuously changing. This is because, 

over time, it has been shown that certain techniques require changes or even replacements due to 
their negative effects. These range from violations of human rights to false statements which could 
compromise entire investigations. This article aims to present the most widely used and known 
interrogation techniques. Firstly, we will analyse the principles laying the foundation of the Reid 
technique, as well as its possible negative consequences. This technique has raised a number of 
controversies related to its efficacy. In addition, the article will describe the cognitive interview 
technique, which is a technique used mostly for witnesses, but also for cooperative suspects. This 
method allows interviewees to remind themselves of all details regarding the respective event. 
Finally, the third technique analysed within this article is the PEACE technique. Through this 
method, interviewers allow suspects to present their detailed perspective on the event, without any 
interruptions. It is only after this that the interviewers confront the interviewees with any 
discrepancies in their statement or any existing proofs. 

Keywords: interrogation techniques, Reid technique, cognitive interview technique, PEACE 
technique, witnesses, suspects 

 
Abstract (RO) 
Tehnicile de interogare au fost și sunt în continuă schimbare. Acest lucru se datorează 

faptului că, în timp, s-a demonstrat că anumite tehnici necesită modificări sau chiar înlocuiri 
datorită efectelor lor negative. Acestea variază de la încălcarea drepturilor omului la declarații 
false care ar putea compromite întregi investigații. Acest articol își propune să prezinte cele mai 
utilizate și cunoscute tehnici de interogare. În primul rând, vom analiza principiile care stau la 
baza tehnicii Reid, precum și posibilele sale consecințe negative. Această tehnică a ridicat o serie 
de controverse legate de eficacitatea sa. În plus, articolul va descrie tehnica interviului cognitiv, 
care este o tehnică utilizată mai ales pentru martori, dar și pentru suspecții cooperanți. Această 
metodă permite persoanelor intervievate să-și amintească de toate detaliile referitoare la 
evenimentul respectiv. În cele din urmă, a treia tehnică analizată în cadrul acestui articol este 
tehnica PEACE. Prin această metodă, intervievatorii permit suspecților să își prezinte perspectiva 
detaliată asupra evenimentului, fără nicio întrerupere. Abia după aceea, intervievatorii îi confruntă 
pe cei intervievați cu orice discrepanțe în declarația lor sau cu orice dovezi existente. 

Cuvinte cheie: tehnici de interogare, tehnica Reid, tehnica interviului cognitiv, tehnica  
PEACE, martori, suspecți  
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Abstrait (FR) 
Dans la société actuelle, le concept de délinquance juvénile consiste à évaluer la complexité 

et les conséquences de ce phénomène et se reflète dans les conduites délinquantes des jeunes. Ces 
conduites vont à l’encontre d’un système de valeurs appuyé et protégé par le secteur du droit pénal. 
Le phénomène s’ancre dans diverses causes, internes ou externes: sociales, psychologiques, 
éducatives, économiques, étant parfois accentuées par l’évolution de l’environnement où les jeunes 
vivent. Afin de créer un contrôle efficace de la délinquance, il est nécessaire de comprendre les 
effets qu’elle produit, reflétés dans le climat psychosocial général et dans la structure interne du 
jeune homme vu comme une entité humaine. Étant donné que la coopération au niveau 
interinstitutionnel tend à être un objectif permanent de prévention de la délinquance, des stratégies 
et des méthodes efficaces doivent être adoptées pour que les jeunes puissent échapper à la 
délinquance. 

Les mots clés: délinquance, délinquance juvénile, conduite délinquante, droit pénal, 
prévention. 

 
Abstract (EN) 
In today's society, the concept of juvenile delinquency involves assessing the complexity and 

the consequences of this phenomenon and is reflected in the delinquent attitude of young people. 
These behaviors are in contradiction with a value system supported and protected by the criminal 
law sector. The phenomenon is rooted in various causes, both internal and external, which can be 
social, psychological, educational, economic, being sometimes emphasized by the development of 
the environment young people live in. In order to create an effective control over delinquency, it is 
necessary to understand the effects it produces, reflected not only in the general psycho-social 
climate, but also in the internal structure of the young man regarded as a human entity. Since 
cooperation at interinstitutional level tends to be a permanent aspiration in preventing delinquency, 
effective strategies and methods must be adopted so that young people can escape delinquency. 

Keywords: delinquency, juvenile delinquency, delinquent conduct, criminal law, 
prevention. 
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Abstract (EN) 
This article is meant to present the evolution of passport, but also the way in which people 

will travel in the future. In the following chapters there are aspects regarding the concept of the 
digital passport and AI usage (artificial intelligence) in the field of passports, things that may seem 
a little uncertain, because this type of technology just took off. It is an evolution that many may not 
agree with, but one which is inevitable. However, the years to come represent a period of 
accentuated transitions towards the phenomenon also known as digitalisation. 

Keywords: passport, evolution, globalisation, technology, development 
 

Abstract (RO) 
Lucrarea de fata are in vedere abordarea evolutiei pasaportului, dar si a modului in care 

oamenii vor calatorii in viitor. In urma toarele capitole vor fi prezentate aspecte privind conceptul 
pasaportului digital care se doreste a fi pus in practica cat mai curand, precum si utilizarea AI 
(artificial intelligence) in campul de lucru al pasapoartelor, lucruri care pot parea puțin incerte, 
deoarece acest tip de tehnologie este la început de drum. Multi s-ar putea sa nu fie de acord cu 
aceasta evoluție a tehnologiei, dar ea este inevitabila. Cu toate acestea, anii ce vor urma reprezinta 
o perioada de tranzitie accentuata catre ceea ce se numeste fenomenul digitalizarii. 

Cuvinte cheie: pașaport, evoluție, globalizare, tehnologie, dezvoltare 
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Abstract (EN) 
By corroborating the particularities of the state-citizen relationship, technological 

possibilities, and the axiom "information means power", it is necessary to reconsider how the rights 
and freedoms of the individual can be guaranteed and defended in contrast to those of the 
community. The nature of the mass surveillance acquires, through the strong intrusion of 
technology in everyday life and the manipulation of the information gathered, an overwhelming role 
in relation not only to the right to privacy, but to a whole spectrum of rights. The usefulness of the 
approach consists in trying to give an overview of the aspects regarding the way the state manages 
the information it has about its citizens, as well as the impact of the analysis of the information. This 
paper aims to delineate the line beyond which, under no circumstances, should the state intervene in 
people's lives. 

Keywords: human rights, right to privacy, mass surveillance, government, terrorism, law 
enforcement, intelligence agencies, international law, European Court of Human Right 

 
Abstract (RO) 
Coroborând particularitățile relației dintre stat-cetățean, posibilitățile tehnologice și 

axioma „informația înseamnă putere”, trebuie reconsiderate modalitățile în care pot fi garantate și 
apărate drepturile și libertățile personale ale individului în contrast cu cele ale colectivității. 
Dreptul la viață privată este văzut, în general, în opoziție cu dreptul colectiv la siguranță. Natura 
supravegherii populației de către stat dobândește, prin puternica intruziune a tehnologiei în 
cotidian și prin modul de manipulare a informațiilor adunate, un rol covârșitor în raport nu doar cu 
dreptul la intimitate, ci la un întreg spectru de drepturi. Utilitatea demersului constă în încercarea 
de a prezenta, în balanță, aspectele pozitive și negative referitoare la modul în care statul 
gestionează informațiile pe care le deține despre cetățenii săi, precum și impactul analizei umane 
sau algoritmice a informațiilor. Această lucrare își propune să delimiteze linia dincolo de care, în 
niciun caz, statul nu ar trebui să intervină în viața oamenilor. 

Cuvinte cheie: drepturile omului, dreptul la viață privată, supraveghere în masă, guvern, 
terorism, forțe de ordine publică, servicii de informații, drept internațional, Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului 
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Abstract (EN) 
Since the dawn of civilization there have been notable lacks in compliance of the populace 

regarding the usual norms and morals of the society that have evolved over time into criminality. 
For centuries the problem of crime, in its many forms, has been a daily topic around the world, but 
in recent times we’ve seen and increased development in transnational organized crime, as more 
and more criminals have stopped acting on their own in favor of establishing a group of like-minded 
people that resort to smuggling, bootlegging and in order to gain monetary benefits. In this article 
we will tackle the subject of cross-border smuggling in its many forms, the means by which the 
romanian law enforcement responds to smuggilng illicit cigarettes and alcohol, why is smuggling 
such an acute issue, the reason why smuggling and bootlegging have seen an increase in frequency 
over the years, methods of smuggling and ways to counter this illegal activity. 

Keywords: smuggling, cigarettes, alcohol, illicit goods, illegal trade 
 
Abstract (RO) 
Încă de la inceputul civilizatiei s-au putut observa lipse in conformarea populatiei cu 

normele si moralitatea societatii, care au evoluat cu timpul in indici de criminalitate. Timp de 
secole intregi problema crimei, cu multele ei forme, a fost un subiect zilnic de discutie de-alungul 
lumii, dar in vremea noastra am constatat o dezvoltare exponentiala in crima organizata 
transnationala, deoarece tot mai multi criminali s-au oprit din a mai actiona solitar in favoarea 
infiintarii unui grup de oameni cu acelasi tip de gandire, ce recurg la contrabanda cu scopul de a 
obtine beneficii financiare. In acest articol vom aborda subiectul contrabandei transfrontaliere si 
multele-i forme, modul in care fortele de ordine romanesti actioneaza impotriva contrabandei cu 
tigari si alcool, de ce contrabanda este o problema stringenta, motivul pentru care contrabanda a 
avut o crestere in frecventa de-a lungul anilor, metode prin care se face contrabanda si modalitati 
de combatere a acestei activitati ilegale. 

Cuvinte cheie: contrabandă, țigări, alcool, bunuri ilicite, comerț illegal. 
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Abstract (FR) 
La coopération policière internationale a vu le jour pour faire face à l’augumentation de la 

criminalité organisée internationale, bien que certaines formes existent depuis le XIXe siècle. La 
coopération entre les forces de police des différents pays dépend en grande partie des réseaux 
formels (Interpol, Europol, Francopol, échange de banques, traité d’assisrance jurudique mutuelle, 
échange d’informations, etc.) ainsi que des réseaux informels et dépend de la qualité de ces 
réseaux. Cela se fait généralment du réseau diplomatique formel, en vue d’obtenir des preuves 
d’ans cadre d’une enquête débordant des frontières nationales. L’assistance judiciare 
internationale s’effectue au nom du principe de la compétence internationale et judiciare et passe 
par quatre mécanismes principaux.  

La coopération entre les services de plice dépend de réseaux formels. Il peut prendre deux 
forme. Il peut s’agir de relations bilatérales entre deux forces de police possibles par la présences 
d’agents de liasion. 

Mots-clés: la coopération policière internationale, criminalité organisée internationale, 
l’assistance judiciare internationale 

 
Abstract (RO) 
Cooperarea polițienească internațională a apărut pentru a face față creșterii criminalității 

organizate internaționale, deși unele forme există încă din secolul XIX. Cooperarea dintre forțele 
de poliție din diferite țări depinde în mare măsură de rețelele formale (Interpol, Europol, 
Francopol, schimbul de bănci dedate, tratatul de asistență juridică reciprocă, schimbul de 
informații etc.), precum și de rețelele informale și depinde de calitatea acestor rețele. Aceasta se 
realizează, de obicei, prin formularea unei cereri oficiale din partea unui magistrat al țării 
solicitante prin intermediul rețelei diplomatice formale, în vederea obținerii de probe într-o anchetă 
care debordează frontierele naționale. Asistența judiciară internațională se realizează în numele 
principiului comunității internaționale și judiciare și trece prin patru mecanisme principale. 
Cooperarea dintre serviciile de poliție depinde de rețelele formale și poate lua forma unor relații 
bilaterale între două forțe de poliție posibile prin prezența ofițerilor de legătură.  

Keywords: international police cooperation, organised crime, legal aid 
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Abstract (EN) 
Over the last several years, serial murderers represented a topic of interest within the 

experts of human behavior. Starting with criminal justice specialists, neuroscientists, psychologists 
and criminologists, to media and the general public, this subject has increased in popularity due to 
its controversial character. Each and every interested party has a subjective opinion, significantly 
dependent on the nature and scope of the study. Nevertheless, there is a clear connection between 
all these subjective analyses that creates a range of universally-agreed behaviours and facts. This 
essay presents a summarized perspective on a series of real cases of homicides and famous serial 
killers. The essential idea of this paper offers a much desired answer to the disputed question - 
‘What is inside the mind of a serial murderer`? To put forward such information, is it mandatory to 
analyse their brain mechanisms, the underlying reasons motivating these individuals to commit 
atrocious crimes and the main drives of their abnormal antisocial behaviour. Thus, after examining 
the subject thoroughly and reviewing secondary data such as theories and prior studies, this paper 
further offers my opinion on the intrinsic motivation that lies ‘behind a criminal act’. 

Keywords: criminal mind, serial murderer, sociopath, modus operandi, crime scene 
 

Abstract (RO) 
În ultimii ani, ucigașii în serie au reprezentat un subiect de interes în cadrul experților în 

știința comportamentului uman. Începând cu specialiștii în justiție penală, neurologi, psihologi și 
criminologi, până la mass-media și publicul larg, acest subiect a căpătat o popularitate imensă 
datorită caracterului său controversat. Fiecare reprezentant al unei științe interesate elaborează o 
opinie subiectivă, care depinde în mod semnificativ de natura și domeniul de aplicare al 
studiului. Cu toate acestea, toate aceste analize subiective se întrunesc într-un punct comun, care 
promovează același set de tendințe si comportamente criminale. Articolul prezent expune 
perspectiva științifică și recunoscută în ceea ce privește cunoscuți criminali în serie și cazuri 
populare de omucideri. Principala idee a acestei lucrări oferă răspunsul controversatei întrebări 
„Ce se ascunde în mintea unui criminal în serie?”. Pentru a formula o informație adecvată acestei 
întrebări, este necesar sa parcurgem o analiză a mecansimelor creierului și a comportamentului 
antisocial și problematic, până la descoperirea motivelor care stau la baza recurgerii la astfel de 
fapte odioase. Ulterior acestei examinări detaliate, revizuind informațiile extrase din teorii ale 
specialiștilor, articolul va fi capabil să prezinte motivele ce conduc la comiterea unor crime atroce, 
elucidând misterul „creierului criminal”. 

Cuvinte-cheie: minte criminală, criminal în serie, psihopat, modul de acțiune, locul faptei 
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Abstract (EN) 
In this paper, I am going to analyze the forensic methods that can be defined as the totality 

of the means and actions regarding the crimes. Forensics also exploits scientific methods, in order 
to solve cases. For that, there are used 3 categories of methods in the judicial practice. The forensic 
methodology aims the searching of a certain category of crime investigation.  

Moreover, I mentioned scientific methods, physical-chemical and physical methods, which 
are very important in the judicial practice. Therefore, they are used by the experts in order to 
examine the samples and reveal the truth.  

To sum up, forensic technique refers to the techniques used in searching, taking samples and 
analyze them in a laboratory and interpret them. 

Keywords: forensic, methods, techniques, police, investigation. 
 

Abstract (RO) 
În această lucrare, voi analiza metodele criminalistice care pot fi definite ca totalitatea 

mijloacelor și acțiunilor privind infracțiunile. Criminalistica exploatează și metodele științifice 
pentru a rezolva cazuri. Pentru aceasta sunt utilizate 3 categorii de metode în practica judiciară. 
Metodologia criminalistică vizează căutarea unei anumite categorii de investigații criminale. 

Mai mult, am menționat metodele științifice, fizico-chimice și metode fizice, care sunt foarte 
importante în practica judiciară. Prin urmare, acestea sunt utilizate de experți pentru a examina 
probele și a dezvălui adevărul. 

În concluzie, tehnica criminalistică se referă la tehnicile utilizate în căutarea, prelevarea 
probelor și analizarea și interpretarea lor într-un laborator. 

Cuvinte cheie: criminalistrică, metode, tehnici, poliție, anchetă 
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Abstract (FR) 
Le présent article vise à souligner les plus importants aspects dans le domaine du droit 

pénal concernant la criminalisation des faits qui portent atteinte à la vie d’une personne, dans une 
perspective comparative, à la fois dans la législation de l’État roumain et de l’État français, en 
mettant en évidence le lien qui sous-tend les lois sur les crimes contre la vie humaine, ainsi que de 
souligner l’importance de créer un cadre législatif efficace qui corresponde aux réalités sociales de 
chaque État et qui ait la capacité de poursuivre les personnes coupables de la violation de cette 
valeur suprême qui est la prémisse de l’existence de tous les droits et libertés d’une personne, sa 
vie. 

Mots-clés: le meurtre, la valeur suprême, la protection de la vie, criminalisation, le droit 
pénal 

 
Abstract (EN) 
The present article aims to point out those relevant issues in the field of criminal law 

concerning the criminalization of offenses affecting the life of the person, from a comparative 
perspective, both in the legislation of the Romanian state and of the French state, highlighting the 
link underpins the laws relating to offenses against the life of the person and outlining the 
importance of creating an effective legislative framework that corresponds to the social realities of 
each state and has the ability to hold criminal responsibility those guilty persons for violating that 
supreme value constituting the premise of all the rights and freedoms of a person, her life. 

Keywords: crime, supreme value, the protection of life, indictment, criminal law 
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Abstract (EN) 
2020. The year that will go down in history as the one that has determined humanity to 

change, to adopt unprecedented measures. We all need to take today as a gift and tomorrow as a 
mystery. A mystery that can be solved using technology. From this point forward the education 
system has started to act, being the one that deciphers mysteries for today's young people, for 
tomorrow’s evolved society. By ensuring continuity and establishing the link between the traditional 
and the innovative, we could acquire the key to success. We are considered the "online generation", 
thus we must prove that we can maintain a constant pace within society and, at the same time, we 
are able to bring major and profound changes for the humanity’s future. 

Keywords: traditional, innovative, education system, technology, continuity 
 
Abstract (RO) 

2020. Anul care va rămâne în istorie ca fiind cel care a determinat omenirea să se schimbe, 
să adopte măsuri fără precedent. Am fost cu toții nevoiți să luăm ziua de azi ca pe un cadou, iar pe 
cea de mâine ca pe un mister. Un mister ce poate fi deslușit folosind tehnologia. De aici a pornit și 
sistemul de învățământ, cel care descifreză mistere pentru tinerii de azi, pentru societatea evoluată 
de mâine. Asigurarea continuității, a legăturii dintre tradițional și inovativ, reprezintă cheia 
succesului. Suntem considerați „generația online”, cea care trebuie să demonstreze că poate 
menține un ritm constant în societate și, totodată, este capabilă să aducă schimbări majore și 
profunde în viitorul omenirii. 

Cuvinte cheie: tradițional, inovativ, sistem de învățământ, tehnologie, continuitate 
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Abstract (EN) 
Along with the development of the society, gender equality has become a concern that 

should provide equal opportunities for both women and men. This topic also has allowed the 
emergence and increased the impact of the role that women have in law enforcement. If at the 
beginning of this century, the presence of women was inconceivable, today we can discuss about 
equal opportunities between policewomen and policemen, which indicates the need to analyze the 
proposed topic. The objectives of this research are to illustrate the role of women in law 
enforcement work, supported by the multiple female examples working in this field, women who 
have managed to excel, also being in top position of leadership. Also, in order to have a more 
accurate picture of reality, we will highlight both the pros and cons, as well as positive and negative 
examples of women in leadership positions in this line of work. 

Keywords: women, leadership, law enforcement, equality, reality. 
 
Abstract (RO) 
Odată cu dezvoltarea societății egalitatea de gen a devenit o preocupare care trebuia să 

ofere șanse egale atât femeilor, cât și bărbaților. Acest aspect a permis și apariția cât și sporirea 
impactului rolului femeii în cadrul aplicării legii. Dacă la începutul acestui secol, simpla prezentă a 
femeilor era de neconceput, în prezent putem discuta despre posibilități egale între polițiste și 
polițiști, fapt ce denotă necesitatea analizării subiectului propus. Obiectivele cercetării urmăresc 
ilustrarea rolului femeilor în munca de aplicare a legii, lucru susținut de multitudinea exemplelor 
feminine care activează în acest domeniu, femei care au reușit să exceleze, culminând cu ocuparea 
unor posturi cheie, de conducere. De asemenea, pentru a avea o imagine cât mai corectă a realității 
vom evidenția atât aspectele pro și contra, cât și exemple pozitive și negative de femei în funcții de 
conducere activând în acestă arie de muncă. 

Cuvinte cheie: femei, conducere, lege, egalitate, realitate. 
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Abstract (RO): 
Prezentul articol își propune realizarea unei analize detaliate asupra tehnicii poligraf, 

analiză ce cuprinde atât noțiuni de bază, cât și diverse puncte de vedere a unor mari personalități. 
Lucrarea urmărește atât prezentarea tehnicii și a elementelor din componența sa, cât și bazele 
științifice și considerațiile de ordin comportamental ce privesc subiectul testării. Scopul lucrării 
este acela de a înțelege mecanismele pe care se bazează functionarea tehnicii poligraf, în ce constă 
testare, ce măsoară, care sunt factorii ce ne indică rezultatul, ce reprezintă fiecare și dacă 
constituie sau nu mijloc de probă și dacă reprezintă sau nu un factor decizional prioritar. 

Cuvinte-cheie: Tehnică poligraf, biodetecție judiciară, legislație, reguli, factori, 
indicatori. 

 
Abstract (EN) 
The purpose of this article is to carry out a detailed analysis of the polarizing technique, 

including both basic concepts and various points of view of great personalities. The paper shall aim 
at presenting both the technique and the elements of its component and at presenting the scientific 
bases and behavioral considerations relating to the subject of the test. The purpose of the work is to 
understand the mechanisms on which the operation of the polarizing technique is based, which 
consists testing, which measures, which are the factors that indicate the result, which each 
represents, and whether or not it constitutes a means of proof and whether it is a priority decision-
making factor. 

Keywords: Polygraph technique, judicial biodetection, legislation, rules, factors, 
indicators. 
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Abstract (RO) 
Prezenta lucrare își propune realizarea unei analize detaliate asupra tacticii 

reconstituirii, analiză ce cuprinde atât noțiuni de bază, cât și diverse situații de fapt. Lucrarea 
urmărește atât prezentarea teoretică, cât și incidențele practice. Scopul este acela de a evidenția 
importanța efectuării reconstituirii în anumite situații și de a ne familiariza cu noțiunile tacticii. 
Vom observa din conținutul lucrării cât de importantă este incidența practica a acesteia în 
rezolvarea situațiilor de fapt cu care se întâlnesc organele judiciare ale statului și cum în anumite 
situații reprezintă un factor decisiv în identificarea corectă a activităților care au avut loc și pentru 
aflarea adevărului. 

Cuvinte-cheie: reconstituire, clasificare, trăsături, situații de fapt, importanță, legislație. 
 
Abstract (EN): 
This work aims to carry out a detailed analysis of the tactics of the recovery, covering 

both basic concepts and various factual situations. The paper follows both the theoretical 
presentation and practical incidents. The aim is to highlight the importance of performing the 
recovery in certain situations and to familiarize ourselves with the notions of tactics. We will see 
from the contents of the paper how important it is its practical incidence in solving the factual 
situations faced by the state's judicial bodies and how in certain situations it is a decisive factor in 
correctly identifying the activities that have taken place and in order to find out the truth. 

Keywords: reconstruction, classification, features, factual situations, importance, 
legislation. 
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Abstract (RO) 
În acest referat, am efectuat o cercetare pentru a înțelege amploarea efectelor crizei cu care 

Jandarmeria Română se confruntă în contextul actual, cel al pandemiei. În plan social, imaginea 
unei organizaţii este evidențiată prin gradul de notorietate publică şi de încredere cu care aceasta 
este evaluată în mediul în care îşi desfăşoară activitatea. Astfel, se poate spune că mass-media s-a 
implicat, într-o masură considerabilă, în influențarea percepției populației. La realizarea acestui 
studiu, am pornit de la ipoteza că acest eveniment a afectat imaginea acestei organizații din 
domeniul Ordine Publică si Siguranță Națională pe o perioadă de timp semnificativă și că 
strategiile ulterioare de gestionare a crizei utilizate de către reprezentanții acestei instituții au adus 
o contributie semnificativă în restabilirea imaginii. 

Cuvinte cheie: Jandarmeria Română, pandemie, COVID-19, mass-media, protest, imaginea 
instituției. 
 

Abstract (EN) 
In this study I conducted a research to understand the magnitude of the effects of the crisis 

this institution is facing in the current context, that of the pandemic. At the social level, the image of 
an organization is highlighted by the degree of public notoriety and trust with which it is evaluated 
in the environment in which it operates. Thus, it can be said that mass-media has been involved, to a 
considerable extent, in influencing the perception of the population. In conducting this study, I 
started from the hypothesis that this event has affected the image of this organization in the field of 
Public Order and National Securityin the long time, and the crisis communication strategies used 
by the representatives of this institution have made a significant contribution to postponing the 
image restoration. 

Keywords: Romanian Gendarmerie, pandemic, COVID-19, mass-media, protest, the image 
of the institution. 
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Coordonator științific: locotenent Sorin Constantin LICĂ 
 
Abstract (RO) 
Odată cu schimbările de ordin social-politic și totodată dezvoltarea instituțiilor statele, s-au 

dezvoltat, fără nicio îndoială, forțele de ordine, a căror evoluție a fost în strânsă legătură cu 
societatea, amintind astfel ,,Corpul slujitorilor, curtenilor și plăieșilor’’ care a marcat într-un mod 
semnificativ primele decenii ale secolului al XIX-lea, cuprinzând persoanele care erau subordonate 
statului, administrației, populației, serviciului public, slujbași ai isprăvniciei, agiei, apostolniciei, 
hatmaniei. Alături de acesta, au fost instaurate formațiuni mixte de pază a limitelor administrativ-
teritoriale, a granițelor și de asigurare a liniștii sociale. Jandarmeria Română, de la înființare, a 
fost organizată într-un ,,corp de jandarmi’’, care la rândul său, va lua forma unui ,,regiment’’. Un 
moment de o deoseită importanță l-a avut Unirea celor două Principate, sub domnia impresionantă 
a lui Alexandru Ioan Cuza, ce a marcat realizarea sistemului militar unitar,urmată de o multitudine 
de modificări subtanțiale în ceea ce privește structura organizatorică a armei, culminând cu 
participarea Jandarmeriei la marile conflicte militare continentale, care au avut urmări 
semnificative asupra viitorului național, asupra organizării spațiului geo-politic. Implicarea activă 
a Jandarmeriei Române pe tot parcursul conflictelor militare a contribuit la sporirea procesului de 
făurire a idealului național. 

Cuvinte cheie : Jandarmeria, schimbare, ordine publică, unire, evoluție 
 
Abstract (EN): 
With the advent of social-political changes and at the same time the development of the state 

institutions, the law enforcement forces, whose evolution was closely related to the society, were 
mentioned, thus mentioning, "The body of servants, courtiers and clergy". 'which marked the first 
decades of the nineteenth century in a significant way, comprising the people who were subordinate 
to the state, the administration, the population, the public service, servants of spasms, agia, 
apostolnicia, hamania. Along with this, mixed security guards of administrative-territorial 
boundaries, borders and ensuring social peace were established. The Romanian Gendarmerie, since 
its establishment, has been organized into a "gendarmerie corps", which in turn will take the form 
of a "regiment". A moment of great importance was the union of the two principalities, under the 
impressive reign of Alexandru Ioan Cuza, which marked the achievement of the unitary military 
system, followed by a multitude of subtle changes in the organizational structure of the weapon. , 
culminating with the participation of the Gendarmerie in the great continental military conflicts, 
which had significant consequences on the national future, on the organization of the geo-political 
space. The active involvement of the Romanian Gendarmerie throughout the military conflicts has 
contributed to enhancing the process of developing the national ideal. 

Key words: Gendarmerie, change, public order, union, evolution. 
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Abstract (RO) 
”Neavând nici o îndoială asupra a ceea ce mulţimea crede că e adevăr sau eroare şi 

posedând pe de altă parte noţiunea clară a forţei sale, mulţimea este în acelaşi timp autoritară şi 
intolerantă...” afirma în anul 1921 Sigismud Freud în volumul său intitulat”Psihologia colectivă și 
analiza Eului”.  

Trăim în secolul XXI și cu toate că întreaga societate a trecut printr-un intens proces de 
dezvoltare, esența umană a rămas aceeași. Mânați de dorințe, idealuri sau chiar nemulțumiri, unul 
dintre elementele centrale ale unei societăți, oamenii, aleg să-și arate puterea prin organizarea de 
adunări publice.  

O realitate tot mai frecventă, acestea au conturat necesitatea dezvoltării legislative care să 
protejeze valorile statale și fiecare participant. Acest context ne-a demonstrat încă o dată că 
jandarmii sunt o componentă fundamentală a statului care dețin un rol deosebit de important în 
cooperarea cu aceste mulțimi pentru a evita situațiile care pot tulbura stabilitatea socială. 

Cuvinte cheie: comunicare, cooperare, organizare, stabilitate, echipă, adaptare, drepturi, 
obligații.  

 
Abstract (EN) 
"Having no doubt over what the mass believes is truth or error and on the other hand 

possesing the clear notion of its own strenght, the mass is at the same time authoritarian and 
intolerant" Sigmund Freud was saying in his 1921 volume titled "The Collective Psychology and the 
analysis of the Self".  

We live in the 21th century and although the entire society has gone through an intense 
process of developement, the human essence has remained the same. Driven by desires, ideals or 
even unsatisfaction, one of the central elements of society, the humans, choose to show their 
strenght through organising public gatherings. A more and more frequent reality, they have shaped 
the necessity of law developement which would protect the state values and every participant.  

This context has once again demonstrated that the gendarms are a fundamental component 
of the state, they posses an incredibly important role in cooperation with these masses, in order to 
avoid situation that would disturb social stability.  

Keywords: comunication, cooperation, oganization, stabiity, team, adaptability, rights, 
obligations. 
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Abstract (RO) 
Având în vedere contextul epidemiologic actual și evoluția galopantă a conștientizării 

importanței exercitării drepturilor de către cetățeni, adunările publice au devenit un prilej de 
manifestare colectivă a libertății de exprimare, mai mult sau mai puțin în limitele legale.  

Astfel, înglobând informații din legislația în vigoare și alte lucrări în domeniu, acest 
articol este o invitație la a înțelege și analiza în profunzime conceptul de „adunare publică”, în 
relație cu psihologia mulțimilor și dinamica acestora în raport cu atribuțiile forțelor de ordine 
competente, respectiv ale Jandarmeriei Române.  

De asemenea, prezenta documentație își propune să aprofundeze conceptul anterior 
menționat, prin prisma noilor tehnologii și a social media, fenomen care, în ultimii ani, a schimbat 
radical modul în care adunările publice se nasc și se desfășoară, creând o discrepanță între 
evoluția acestor manifestații publice și actele normative care reglementează organizarea și 
desfășurarea acestora. 

Cuvinte cheie: mulțime, libertatea de exprimare, adunare publică, drepturile, Jandarmeria 
Română, social media. 

 
Abstract (EN) 
Given the current epidemiological context and the rapid evolution of the citizens' 

knowledge of the importance of exercising their rights, public assemblies have become an 
opportunity for collective manifestation of freedom of speech, more or less within legal limits.  

Thus, incorporating information from the legislation in force and other works in the field, 
this article is an invitation to understand and analyze the concept of "public assembly" concerning 
the psychology of crowds and their dynamics relating to the attributions of law enforcement, 
respectively of the Romanian Gendarmerie.  

Also, this document aims to deepen the abovementioned concept, from the perspective of 
new technologies and social media, a phenomenon that, over the past few years, has radically 
changed the way public gatherings are born and held, creating a discrepancy between the evolution 
of these events and the normative acts governing their organization and conduct. 

Keywords: crowd, freedom of speech, public assembly, rights, Romanian Gendarmerie, 
social media 
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Abstract (RO) 
Libertatea de exprimare pare să fie un element indispensabil pentru societatea actuală, 

mai ales în ceea ce privește exteriorizarea nemulțumirilor în legătură cu anumite reglementări,  
existența anumitor partide politice sau activitățile desfășurate de acestea, iar acest lucru duce la 
desfășurarea a numeroase adunări publice sub diferite forme în funcție de scopul pe care îl au. 
Impactul unei idei asupra receptorului este mult mai mare atunci când aceasta este transmisă de un 
grup de persoane, pe acest principiu întemeindu-se adunările publice. Populația tinde spre a face 
parte din diverse adunări  bazate pe nemulțumiri, plăceri sau doleanțe comune, iar prezenta lucrare 
își propune să analizeze acest fenomen din mai multe perspective: în ce constă o adunare publică, 
ce obiectiv are, cerințele pe care trebuie să le îndeplinească organizatorul și participanții, 
răspunderea acestora pentru aspectele care contravin legii, deosebita importanță a cunoașterii 
legislației actuale, gestionarea unei situații de criză. 

Keywords: public assemblies, communication, firmness, legislation, the responsibilities 
of the organizer and participants. 

 
Abstract (EN) 
Freedom of speech is a crucial component of  nowadays society, especially when it comes 

to expressing dissatisfaction regarding some regulations, the existance of some political parties or 
their activities and this leads to the passing off of multiple public assemblies which take place in 
different forms based on their purpose. Public assemblies work on the principle that an idea is more 
likely to have a bigger impact on the audience when it is shared by a group of people. Citizens 
aspire to take part in various assemblies and the reasons why are their common complaints or their 
similar interests and this paper on this subject aims at studying this phenomenon in detail: what a 
public assembly consists in, what its purpose is, which rules the leader and participants must 
comply with, the responsability for their illicit activities, the remarkable importance of knowing the 
law, how to handle a crisis.  

Cuvinte cheie: adunări publice, comunicare, fermitate, legislație, responsabilitățile 
organizatorului și ale participanților. 
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Abstract (RO) 
În cadrul acestei lucrări, ne-am propus să tratăm anumite aspecte referitoare la modul 

de acțiune și tacticile abordate de către autoritățile sistemului de ordine publică în contextul 
pandemiei de COVID-19, dar și impactul pe care l-a avut asupra imaginii, integrității și 
psihicului forțelor de ordine. Nu ne-am limitat doar la teritoriul României, dorind să evidențiem 
cooperarea cu celelalte țări europene dar și influența pe care au avut-o ele în luarea deciziilor 
pentru combaterea răspândirii virusului SARS-COV-2. De asemenea, vom analiza și răspunsul 
populației la măsurile luate de către autorități și felul în care forțele de ordine au trebuit să se 
confrunte cu o schimbare radicală a abordării problemelor cetățenilor nemulțumiți de restricțiile 
la care au fost nevoiți să se supună. Așadar, vom evidenția felul în care forțele principale, de 
cooperare și de sprijin, au reprezentat un pilon important atât în prevenirea cât și în combaterea 
răspândirii virusului SARS-COV-2. 

Cuvinte cheie: Pandemie, ordine publică, tactici, România, Europa, forțe de ordine, 
schimbări radicale. 

 
Abstract (EN) 
In this paper we set out to discuss aspects related to the mode of action and tactics 

approached by the authorities of the public order system in the context of the COVID-19 pandemic, 
and also the impact it had on the image, integrity and psyche of law enforcement authorities. Not 
only did we debate the situation in the Romanian territory while wishing to highlight the 
cooperation with the other European countries, but also the influence they had in making decisions 
to fight the spread of the virus. In addition, we will analize the response of the population to the 
measures taken by the authorities, and the way in wich the law enforcement officers had to face the 
unexpected change of approach to the problems of discontent citizens due to harsh restrictions they 
had to obey to. Finally, we will emphasize the way in wich the main forces, the cooperation ones 
and the support forces paid an important role not only in the prevention, but also in combating the 
spread of SARS-COV-2 virus.  

Keywords: Pandemic, public order, tactics, Romania, Europa, law enforcement 
authtorities, unexpected changes 
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Abstract (RO) 

Prin această temă se scot în evidență anumite aspecte privitoare la anumite procedee de 
luptă și tehnică de abordare și doborâre a adversarului sau inamicului din domeniul pregătirii 
militare generale. 

Definirea conceptului de „arme de distrugere în masă”, descrierea diferitelor caracteristici, 
prezentarea fiecărui tip de arme (chimice, biologice, radiologice și nucleare), legislația și 
reglementările privind folosirea și întrebuințarea armelor de distrugere în masă, toate acestea 
conduc la ideea unui concept interesant, atât din perspectiva studentului la academie, cât și din cea 
a fiecărei persoane pasionate de tehnici, tactici, procedee folosite în lupta corp la corp cu inamicul.  

Tema își propune să evidențieze și anumite infracțiuni săvârșite la locul faptei prin 
intermediul folosirii armamentului de distrugere în masă. 

Cuvinte cheie: Arme de distrugere în masă, armament, distrugere, explozivi, element 
radioactiv, elemente chimice. 

  

Abstract (EN) 

This topic highlights certain aspects of certain combat procedures and the technique of 
approaching and defeating the opponent or enemy in the field of general military training. 

The definition of the concept of "weapons of mass destruction", the description of the 
different characteristics, the presentation of each type of weapon (chemical, biological, radiological 
and nuclear), the legislation and regulations on the use and use of weapons of mass destruction, all 
lead to the idea of a concept. interesting, both from the perspective of the student at the academy, 
and from that of each person passionate about techniques, tactics, procedures used in hand-to-hand 
combat with the enemy. 

The theme also aims to highlight certain crimes committed at the crime scene through the 
use of weapons of mass destruction. 

Keywords: Weapons of mass destruction, weapons, destruction, explosives, radioactive 
element, chemical elements. 
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Abstract (RO) 
Odată cu trecerea de la un regim totalitar la unul democratic, domeniul ordinii publice a 

observat și suferit o serie de modificări structurale și de esență fiind nevoie să se adapteze noilor 
situații operative. Astfel, prezenta lucrare analizează etapele pe care le-a parcurs Jandarmeria 
Romana de la revoluția din 1989 și pana în prezent, vizând în special tensiunile ce apar între 
cetățeni și forțele de ordine și siguranță publică, cauzate adesea din mai multe considerente 
precum: lipsa transparenței instituționale, necunoașterea drepturilor și obligațiilor pe care le au 
cetățenii, ostilitate față de ideea de a colabora cu autorităţile și nu în ultimul rând influența opiniei 
publice de către mass-media. Redactat pe baza legislației, articole științifice, a unor statistici și 
studii conținutul prezentei lucrări urmărește să surprindă în mod concludent factorii care 
contribuie la deteriorarea relației dintre autoritatea statală și membrii comunității, dorind în felul 
acesta să subliniem faptul că sunt necesare o serie de masuri preventive care să determine o 
scădere a săvârșirii de fapte contrare normelor sociale. 

Cuvinte cheie: Jandarmeria Romana, cetățeni, democratic, opinie publică, transparenței 
instituționale, mass-media. 
 

Abstract (EN) 
With the transition from a totalitarian regime to a democratic one, the field of public order 

has observed and undergone a number of structural and essential changes and has had to adapt to 
new operational situations. Thus, this paper examines the steps that the Romanian Gendarmerie has 
taken since the revolution of 1989, focusing in particular on the tensions that arise between citizens 
and law enforcement and public security forces, often caused by several considerations such as: 
lack of institutional transparency, lack of knowledge of the rights and obligations of citizens, 
hostility towards the idea of collaborating with the authorities and not least the influence of public 
opinion by the media. Drafted on the basis of legislation, scientific articles, statistics and studies, 
the content of this paper aims to conclusively capture the factors that contribute to the deterioration 
of the relationship between the state authority and the members of the community, thus wishing to 
emphasize that a number of preventive measures are needed to lead to a decrease in the commission 
of acts contrary to social norms. 

Keywords: Romanian Gendarmerie, citizens, democratic, public opinion, institutional 
transparency, media. 
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Abstract (RO) 

 Accidentele de circulație prezintă o frecvență ridicată, iar efectele lor se răsfrâng atât 
asupra victimelor, cât și asupra celorlalți participanți la trafic. Cauzele sunt diverse, iar stoparea 
lor pare a fi imposibilă de realizat. Prevenirea și respectarea regulilor de circulatie s-au dovedit a 
fi cele mai eficiente căi prin care numărul accidentelor de circulație să scadă. Regulile de circulație 
sunt impuse tocmai pentru a asigura buna desfașurare a traficului rutier și pentru a diminua 
întâmplarile ce prezintă caracter infracțional, dar se observă că acestea nu sunt întotdeauna 
respectate de către toți cei care dețin permis de conducere.  
 Cu siguranță că încalcarea normelor rutiere constituie o abatere, însă trebuie precizat că  
după aplicarea unei sancțiuni, respectivul comportament deviant nu reușește să fie îndreptat în 
totalitate cu ajutorul legilor. 

Cuvinte cheie: accident de circulație; formă de vinovație; prevedere; abilități personale; 
intenție; legislație specială; infracțiune. 
 
 Abstract (EN) 

Traffic accidents are frequent and their effects are blow back on victims or other road users. 
Causes are various and seems to be impossible to be stopped. The prevention and compliance with 
traffic rules turned out  to be the most effective ways in order to reduce the number of traffic 
accidents. Traffic rules are imposed to provide the proper functioning of the traffic management 
and to relieve the events which show criminal activities, but it is noted that the drivers do not 
respect them.  

It is definitively known that breaking the rules constitutes a departure, but after applying the 
penalty, the deviant behavior is not righted completly with the aid of the reglementations. 
 Keywords: traffic accidents, guilt, personal abilities, intention, special legislation, crime. 
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Abstract (RO) 
Recunoașterea și garantarea dreptului la viață dau naștere, în prezent, unor controverse 

importante, atunci când vine vorba despre posibilitatea persoanei de a pune capăt propriei vieți. 
Justificarea eutanasiei se întemeiază pe două considerente: consimțământul persoanei, respectiv 
dreptul la autodeterminare. În virtutea acestor motive, omul este îndreptățit să își pună capăt vieții, 
indiferent dacă acesta este suferind de o boală incurabilă sau este perfect sănătos. Interesul 
persoanei de a trăi este, într-adevăr, dublat de un interes al statului în menținerea în viață a acelei 
persoanei, însă, odată ce interesul personal dispare, nici interesul statului nu își poate continua 
existența. Persoana este în centrul de preocupare al societății actuale, fiind imperios necesar ca 
deciziile sale, luate în mod conștient, independent și cu rațiunea nealterată, cât timp nu pun în 
pericol valori colective, să fie respectate. Un punct central al acestei lucrări constă în posibilitatea 
recunoașterii, din punct de vedere legal, a eutanasiei, dar și a respectării dreptului omului de a 
dispune asupra propriei vieți.  

Cuvinte cheie: eutanasie, persoană, viață, drept, interes, stat, recunoaștere 
 
Abstract (EN) 
The recognition and the ensurance of the right to life give birth, nowadays, to some 

important debates, when reffering to a person’s possibility of ending her or his own life. The 
justification of euthanasia is build on two grounds: the person’s consent and the right to 
selfdetermination. Due to these reasons, a person may end her/his life, disregarding whether she/he 
is terminally ill or perfectly healthy. The person’s interest in living is, indeed, doubled by the state’s 
interest in keeping people alive, but, when the former one disappears, the latter can no longer exist. 
Human being is the focal point of nowadays society. Thus, it is mandatory that one’s conscious, 
independent, made with unaltered reason decisions, as long as they do not endanger collective 
values, must be respected. One of the main points of this paper is the possibility of legal recognition 
of euthanasia, as well as the respect of a person’s right to dispose of her or his life.   
 Keywords: euthanasia, person, life, right, interest, state, recognition 
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Abstract (RO) 
Deși de timpuriu a fost o problema la nivel international, acest fenomen a fost recunoscut ca 

atare abia la apusul secolului al XX-lea.In Romania, violenta domestica persista sa se manifeste 
pregnant indesosebi in contextul pandemiei de COVID-19.Continutul acestei lucrari il constituie 
definirea si explicarea violentei domestice in virtutea intelegerii acesteia. In aparenta simplu , 
fenomenul acesta comporta numeroase cauze ce necesita o abordare profunda. Violenta domestica 
se identifica prin totalitatea actiunilor si inactiunilor intentionate socialmente periculoase 
,grefandu-se pe factori de ordin social,financiar,educational.In aceasta lucrare am vorbit si despre 
efectele in plan psihologic asupra victimelor,despre caracteristicile agresorilor,dar si despre rolul 
educatiei in prevenirea si combaterea fenomenului. Lucrarea realizeaza o analiza a aspectelor mai 
sus mentionate si propune unele solutii coroborate de punctul de vedere personal cu privire la 
problematica si solutii in materie.  

Cuvinte-cheie: violenta, cauze, factori, psihologic,educatie. 
 

Abstract (EN) 
Although it was an international problem from an early age, this phenomenon was 

recognized as such only at the end of the twentieth century. In Romania, domestic violence persists 
to manifest itself especially in the context of the COVID-19 pandemic. constitutes the definition and 
explanation of domestic violence by virtue of its understanding. Seemingly simple, this phenomenon 
has many causes that require a deep approach. Domestic violence is identified by all socially 
dangerous actions and inactions, grafting on social, financial, educational factors. In this paper we 
talked about the psychological effects on victims, the characteristics of aggressors, but also about 
the role of education in preventing and combating the phenomenon. The paper makes an analysis of 
the above mentioned aspects and proposes some solutions corroborated from the personal point of 
view regarding the problems and solutions in the matter. 

Keywords : violence , causes , factors , psychological , education  
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Coordonator științific: conf. univ. dr. Alexandru MĂGUREANU 
 
Abstract (RO) 
Faptele antisociale de natură sexuală au căpătat preponderență în societatea actuală, cu 

precădere în rândul tinerilor, materializându-se printr-o varietate de tipare comportamentale 
periculoase ale unor indivizi cu origini sociale diverse. Prezentul articol se sprijină pe un studiu, 
realizat de autori, menit să evidențieze atât particularitățile caracteristice ale faptelor de abuz 
sexual săvârșite asupra populației tinere din România, cât și  pe acelea ale reacției de reprimare 
socială a fenomenului. Rezultatele chestionarului reclamă faptul că tinerii români conștientizează 
amploarea și periculozitatea faptelor antisociale de natură sexuală, însă, în ceea ce privește reacția 
de reprimare, mulți dintre ei nu se grăbesc să obțină concursul autorităților statului, invocând 
deficiențele sistemice ale instituțiilor competente.  

Cuvinte cheie: faptă antisocială de natură sexuală, studiu, abuz sexual, populația tânără din 
România, reacție socială, reprimare, concursul autorităților 
 

Abstract (EN) 
Antisocial acts of a sexual nature have gained preponderance in today's society, especially 

among young people, materializing through a variety of dangerous behavioral patterns of 
individuals with diverse social backgrounds. This article is based on a study, conducted by the 
authors, designed to highlight both the characteristic features of the acts of sexual abuse committed 
against the younger population in Romania, and the specificity of the reaction of social repression 
of the phenomenon. The results of the survey claim that young Romanians are aware of the 
magnitude and danger of antisocial acts of a sexual nature, but in terms of repression, many of them 
are in no hurry to obtain the help of state authorities, citing systemic shortcomings of the competent 
institutions.  

Keywords: antisocial sexual offence, study, sexual abuse, young population, social reaction, 
social repression 
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                Abstract (RO) 
               În Codul Civil român sunt stipulate trei categorii de regimuri matrimoniale, în 
conformitate cu dorințele și interesele fiecărui soț: regimul comunității legale, regimul separației de 
bunuri și regimul comunității convenționale. Dacă soții vor opta pentru regimul separației de 
bunuri, aceștia vor beneficia de cea mai semnificativă independență patrimonială. Ca regulă, acest 
regim se caracterizează mai degrabă printr-o separație absolută a patrimoniilor soților, decât 
printr-o comunitate de bunuri, dar, se creează mai mult o aparență a unei delimitări pecuniare 
desăvârșite. Legiuitorul nostru utillizează termenul de „achiziții”, atunci când se raportează la 
acest regim, ca o facultate a soților la momentul lichidării; termen ce este caracteristic regimului 
participării la achiziții, ce se aplică ca regim de drept comun tuturor căsătoriilor din Quebec, încă 
de la 1 iulie 1970, și care presupune că soții nu vor deveni proprietari exclusivi în privința unor 
bunuri comune, privite în materialitatea lor, ci se va avea în vedere expresia valorică a sporului 
patrimoniului fiecărui soț.  

Cuvinte cheie: regimul separației de bunuri, regim matrimonial, achiziții, căsătoria, separare 
matrimonială. 

 
Abstract (EN) 
Our Civil Code provides three types of matrimonial regimes, according to the desire and 

interest of each spouse: the legal community regime, the separation of assets, and the conventional 
community. If spouses choose the regime of separation of assets, they will benefit of the greatest 
patrimonial independence. As a rule, this matrimonial regime is defined by the exclusive separation 
of assets, rather than by sharing, but it is just an appearance of absolute patrimonial separation 
between spouses. Our legislator uses the term „acquests” for this matrimonial regime as a faculty 
of spouses. It is characteristic of partnership of acquests that has been applied automatically to all 
the marriages in Quebec, since July 1st, 1970 and it involves that family patrimony does not grant 
the spouses any ownership rights, but it simply divides the value of the assets in equitable fashion, 
not the assets themselves.  

Keywords: the regime of separation of assets, matrimonial regime, partnership of acquests, 
spouses, marriage, patrimonial separation 
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6. PARTICULARITĂȚI ȘI APLICAȚII ALE CONTRACTULUI DE ARENDĂ. 
SIMILITUDINI ȘI DIFERENȚE ÎNTRE ACCEPȚIUNILE ARENDĂRII ÎN DECURSUL 

ANILOR. 
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Abstract (RO) 
Agricultura reprezintă, încă din cele mai vechi timpuri, una dintre activitățile de bază ale 

economiei, element principal în cadrul dezvoltării durabile a unei societăți privite în ansamblul ei. 
Contractul de arendă aduce în prim-plan exploatarea terenurilor agricole, a animalelor și a 
utilajelor necesare în procesul de producție, având ca finalitate exercitarea activităților agricole. 
Succesiunea reglementărilor legale cu privire la acest tip de contract a evidențiat însemnătatea sa 
în favorizarea valorificării potențialului agricol și, de asemenea, în augumentarea interesului față 
de aplicațiile sale practice. Analiza dispozițiilor în materie, prin construirea unei paralele între 
vechea și actuala reglementare, contureaza o înțelegere profundă și logică a parcursului legislativ 
al contractului de arendă și a utilității sale în sfera practică. 

Cuvinte cheie: contract de arendă, teren, activitate agricolă, economie, legislație actuală, 
reglementări conexe, proces de producție, condiții de validitate, părți ale contractului, obligații. 

 
     Abstract (EN) 
Agriculture represents, since the dawn of time, one of the core activities of the economy, the 

main element within the sustainable developement of the society itself. The lease contract brings 
forward the use of agricultural land, of the animals and of the agricultural equipment that are 
necessary in the production process. The sequencing of the regulations concerning this type of 
contract has emphasised its importance in favouring the valorization of the agricultural potential 
and, in addition, in the augumentation of the interest regarding its practical applications. The 
analysis of the legislation, through the construction of a parallel between the former statuory and 
the current one, contours a profound and logical understanding of the legislative evolution of the 
lease contract and its utility in the practical domain. 

Keywords: lease contract, land, agricultural activity, economy, actual legislation, 
regulations, production, conditions of validity, contract partners, obligations. 
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Abstract (RO) 
De-a lungul axei nesfârșite a timpului, istoria și dreptul s-au întrepătruns continuu într-o 

dorință de a da naștere a ceea ce numim noi astăzi „norme juridice”. Statul Roman constituie 
temelia poporului român actual care și-a conturat principii, reguli și tactici de supraviețuire proprii 
în detrimentul altor nații, a altor popoare și a timpului. Pentru a-și găsi o formă finală, una bine 
sculptată, Dreptul Privat Roman își are rădăcinile încă din vremea lui Servius Tullius când apar 
mugurii statului Roman organizat. Ne vom apleca în această lucrare atenția asupra relațiilor 
sociale privite prin spectrul persoanelor particulare care conviețuiesc permanent și fără echivoc pe 
baza elemntelor de fond și formă prezente încă din perioada Epocii Vechi a Dreptului Roman. Vom 
trasa idei principale și paralele către actualitate, toate acestea având izvor comun Dreptul Privat 
Roman.  

Cuvinte cheie: norme juridice, statul Roman, Drept Privat Roman, Servius Tullius, relații 
sociale, persoane particulare, Epoca Veche  
 

Abstract (EN) 
Throughout the endless axis of time, history and law have continually intertwined in a desire 

to give birth to what we now call the "legal norm." The Romanian state is the foundation of the 
current Romanian people who have outlined their own principles, rules and tactics of survival to the 
detriment of other nations, other peoples and time. In order to find a final and a well-sculpted form, 
Roman Private Law needs to be rooted in the time of Servius Tullius when buds of the organized 
Roman state appeared. In this paper we will apply our attention to the social relations viewed 
through the spectrum of people, especially those who live together permanently and unequivocally 
based on the background elements and the form present since the period of the Old Age of Roman 
Law. We will draw main and parallel ideas to the present, all these having in common the 
Romanian Private Law. In this paper we will focus on the social relations viewed through the 
spectrum of people, especially those who live together permanently and unequivocally based on the 
background and form present since the Old Age of Roman Law. We will draw main and parallel 
ideas to the actuality, all these having as starting point the Romanian Private Law.  
 Keywords: juridical norms, Roman state, Roman Private Law, Servius Tullius, social 
relations, private persons, Old Age. 
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Abstract (RO) 
Principiul călăuzitor al construcțiilor statale din zilele noastre este reprezentat de statul 

de drept. În virtutea acestuia, legea trebuie să domnească în litera și în spiritul ei pentru a putea 
asigura respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, și, în speță, pentru a putea garanta 
securitatea, stablitatea și respectarea actelor juridice civile încheiate de către persoanele fizice și 
juridice. Cu toate acestea, legiuitorul a lăsat subiectelor de drept civil posibilitatea camuflării 
realității juridice prin intermediul instituției simulației. Interesul pentru această instituție a crescut 
de-a lungul timpului, așa cum se poate observa din reglementarea actuală, care este mult mai 
cuprinzătoare decât cea veche. Cu ajutorul studiului reglementărilor legale, al jurisprudenței și al 
doctrinei, această cercetare își propune să realizeze o privire de ansamblu asupra controversei 
oportunității așa-numitei „minciuni concertate”, prin definirea conceptului, analizarea condițiilor 
necesare, legăturile cu alte instituții juridice din perspectivă diacronică în dreptul civil român. 

Cuvinte cheie: simulația, buna-credință, aparența în drept, opozabilitatea față de terți, 
inopozabilitatea, condiții de validitate, efecte juridice, limitele simulației. 

 
Abstract (EN) 
The guiding principle of state construction today is the rule of law. By this, the law must 

reign in its letter and spirit to ensure respect for the rights and freedoms of citizens and, in this 
case, to ensure the security, stability, and observance of civil legal acts concluded by natural and 
legal persons. However, the legislator left to the subjects of civil law the possibility to camouflage 
the legal reality through the institution of simulation. Interest in this institution has grown over 
time, as seen from the current regulation, more extensive than the old one. With the help of the study 
of legal texts, jurisprudence, and doctrine, this research aims to provide an overview of the 
controversy of the opportunity of the so-called "concerted lie", by defining the concept, analyzing 
the necessary conditions, its links with other legal institutions from a diachronic perspective in 
Romanian civil law. 

Keywords: simulation of contract, good faith, legal appearance, opposability against third 
parties, lack of opposability, validity requirements, effects of legal acts, legal limits. 
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Abstract (RO) 
Autorul evidențiază rolul fundamental al consilierilor juridici din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne, subliniind unele aspecte relevante ce guvernează acordarea asistenței juridice în 
acest domeniu. Plecând de la cadrul general prevăzut de Legea nr. 514/2003 și cel special 
reglementat de O.M.A.I. nr. 107/2017, articolul prezintă regulile generale privind acordarea 
asistenței juridice în cadrul entităților Ministerului Afacerilor Interne. Principiile nu sunt puse în 
evidență doar din perspectivă teoretică, fiind furnizate explicații în cazul celor ce prezintă interes în 
practică. Acest aspect are atât rolul de a prezenta rolul consilierilor juridici din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, cât și de a evidenția responsabilitățile celorlalte structuri/entități ce au nevoie 
de asistență juridică. În concluzie, este propusă adoptarea unei reglementări ce să permită o mai 
mare libertate de opinie profesională a consilierului juridic. 

Cuvinte cheie: Ministerul Afacerilor Interne, Legea nr. 514/2003, O.M.A.I. nr. 107/2017, 
asistență juridică, rolul consilierului juridic, opinie profesională. 
 

Abstract (EN) 
The author underlines the fundamental role of legal advisers in the Ministry of Internal 

Affairs, highlighting some relevant issues that govern the legal assistance in this area. Beginning 
with the general (Law no. 514/2003) and special framework (O.M.A.I. no. 107/2017), the article 
presents the general rules on providing legal assistance within the entities of the Ministry of 
Internal Affairs. The principles are not highlighted only from a theoretical perspective, but also the 
author provides explanations in the case of the principles frequently encountered in practice. In this 
way both the role of legal advisers within the ministry of internal affairs and the responsibilities of 
other structures/entities that need legal assistance are presented. De lege ferenda the author 
proposes a new regulation that would allow a greater freedom of professional opinion of the legal 
advisor. 
 Keywords: Ministry of Internal Affairs, Law no. 514/2003, O.M.A.I. no. 107/2017, legal 
assistance, role of the legal advisor, professional opinion 
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Abstract (RO) 
Criptomonedele au căpătat o popularitate extrem de mare în ultimele luni, mai ales după 

creșterea meteorică a prețului criptomonedei Bitcoin în decembrie 2017. Piața criptomonedelor era 
locul de investiție al experților în tehnologia blockchain și al investitorilor pricepuți.  

Datorită succesului masiv al Bitcoinului și popularitatea după decembrie 2017, lucrurile 
s-au schimbat în mod pozitiv pentru această piață. În prezent piața s-a extins pentru a include chiar 
și cel mai mic și mai puțin experimentat dintre investitori.  

În 2009, o persoană anonimă sau un grup de pesoane anonime sub identitatea de Satoshi 
Nakamoto au publicat o carte albă, un whitepaper, care expunea detaliile tehnice, printre altele, 
codul sursă, tehnologia și conceptul a ceea ce se numește acum blockchain.  O dată   cu blockchain-
ul, a fost lansat bunicul tuturor criptomonedelor, Bitcoin. 

Cuvinte cheie: criptomonede, blockchain, bitcoin, ethereum, altcoin, Satoshi. 
 
Abstract (EN) 
Cryptocurrencies have gained masive popularity in recent months, especially after the 

rise in the price of the cryptocoin Bitcoin after December 2017. The market for cryptocurrency was 
the place where  experts in blockchain technology and skilled investors would invest. 

Due to the meteoric rise of Bitcoin and the massive gain of popularity after recent times, 
things in the cryptocurrency market have changed to the best. The cryptocurrencies market has now 
expanded and includes even those that are inexperienced investors. 

In 2009, under the identity of one teacher Satoshi Nakamoto, an anonymous person or a 
group of anonymous people published a whitepaper, which stated out the technical details, 
including the source code, technology and concept of what is now known as blockchain. With this 
blockchain technology, the grandfather and first of all cryptocurrencies was launched, Bitcoin. 

Keywords: cryptocurrencies, blockchain, bitcoin, ethereum, altcoin, Satoshi. 
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Abstract (RO) 
Pentru istoria militară românească, sursele de primă importanță sunt registrele istorice 

și jurnalele de operații ale structurilor de conducere, comandă sau operative ale armatei române. 
Dacă pentru campanile duse de armata română au existat, până la mijlocul anilor 30, 

lucrări dedicate acestui subiect, nu același lucru s-a întâmplat pentru istoria structurilor de 
conducere a armatei și, în primul rând, a Marelui Stat Major. 

La inițiativa regelui Carol al II-lea, Serviciul Istoric a elaborat, în premieră, un istoric al 
Marelui Stat Major. Pentru elaborarea acestei lucrări au fost folosite atât documente de arhivă, cât 
și colecțiile periodicelor „Monitorul Oastei” și „Anuarul Armatei Române”. 

Prin modalitatea de structurare a lucrării, această primă sinteză a Marelui Stat Major al 
armatei române poate fi considerat drept un registru istoric, pentru perioada 1859-1934, al 
organismului superior de concepție și comandă al armateiromâne. 

Cuvinte-cheie: Marele Stat Major General, registrul istoric, document de arhivă, 
companie. 

 
Abstract (ENG) 
For Romanian military history, the main sources are the historical registers and the 

operation logs of the leading, command or operative structures of the Romanian army. 
If for the campaigns carried out by the Romanian army until the middle of the 1930s there 

were paper works dedicated to this subject, not the same thing happened for the history of the 
leadership structures of the army and first of all of The Great Staff. 

At the initiative of King Carol II, the Historical Service elaborated for the first time a 
historian of The Great Staff. For the elaboration of this study were used both archival documents 
and the collections of periodicals „The Army Monitor” and „The Yearbook of the Romanian 
Army”. 

By the method of structuring this publication, the first synthesis of the history of the 
Romanian army's Great Staff can be considered as a historical record for the period 1859-1934, of 
the conception and command of the Romanian army. 

Keywords: The Great Staff of the Romanian Army, historical register, archive document, 
campaign. 
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Abstract (RO) 
Alegerea unei asemenea teme a avut la bază patru considerente:  
I) Arhivele, fie civile sau militare, nu au doar sarcina de a depozita şi conserva fondul 

arhivistic. Au şi responsabilitatea de a valorifica şi de a adduce în circuitul ştiinţific diferite teme, 
unele mai puţin accesibile publicului larg;  

II) Desfăşurându-mi activitatea într-o structură din compunerea Arhivelor militare 
naţionale române, care are ca misiune valorificarea patrimoniului arhivistic, am ales să abordez un 
asemenea gen de temă, deoarece despre cele 4 Batalioane Grănicereşti de Gardă în totalitatea lor, 
nu s-a scris decât sumar sau deloc;  

III) Ca student al Facultăţii de Arhivistică am putut ca pe parcursul celor doi ani de studii 
masterale să accesez siteurile Facultăţii de Poliţie de Frontieră din cadrul Academiei de Poliţie 
Alexandru Ioan Cuza şi a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, unde la rubrica Istoria 
Poliţiei de Frontieră nu se face niciun fel de referire la cele 4 Batalioane Grănicereşti de Gardă. 
Excepţie face Muzeul Poliţiei de Frontieră din Municipiul Giurgiu, unde, în cadrul expoziţiei 
dedicate uniformelor Poliţiei de Frontieră, sunt expuse ţinutele de ofiţer şi soldat din Batalionul 1 
Grăniceresc de Gardă „Năsăud”;  

IV) dezvoltarea şi completarea unui studiu pe care l-am început în anul 2015 dedicat acestor 
unităţi grănicereşti de garda. 

Cuvinte cheie: batalion, cazarmă, companie, ceremonie, grănicer, gardă, ordin, paradă, 
pluton,uniformă. 
 

Abstract (EN) 
Choosing such a subject for my dissertation thesis was based on the following ideas:  
I) archives, civilian or military ones, not only need to deposit and preserve their files. They 

also have to capitalize and bring into the scientific circuit some historical subjects which were 
perhaps hard to access by the public.  

II) I am currently employed at the Romanian Military Archives which strives to capitalize on 
the archives it manages so I`ve chosen to tackle such a subject since the four Border Guards 
Battalions have such a scarce bibliography.  

III) In the two years as a student at the Faculty of the Archival Sciences I was able to notice 
on some different websites that those battalions were not mentioned by the Border Guards Police 
Faculty or by the National Police Academy. On their websites I wasn’t able to see any records 
about the battalions. The only exception was the Frontier Police Museum in Giurgiu, where one can 
admire some uniforms from former members of the 1st Border Guards “Nasaud” Battalion.  

IV) I want to develop and extend a study I started in 2015 about those border guards units. 
Keywords: battalion, company, border guard, parade, uniforms. 
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Abstract (RO):  
În societatea contemporană/ globalistă accesul la informație și cunoaștere nu mai constituie 

un impediment. Se pune întrebarea cât din această informație este utilă pentru devenirea umană și 
dacă cei care sunt în procesul de formare/ elevii știu să o selecteze și să o valorifice. 

De aceea în procesul educațional formal, cu precădere pentru aria curriculară om și 
societate, în procesul de predare-învățare este de dorit a se utiliza surse primare de cunoaștere. 

Arhivele Militare Naționale Române constituie o sursă de documente originale în domeniul 
educațional, neexplorată. În cadrul Arhivelor Militare Naționale Române sunt păstrate documente 
referitoare la înființarea, evoluția și acțiunile militare și civile ale structurilor armatei române și, 
desigur, ale personalităților militare care au activat în cadrul lor. 

În urma unei selecții riguroase a acestor documente, în concordanță cu temele din 
programele didactice, se pot întocmi adevărate manuale didactice auxiliare care să ajute la 
învățarea logică și temeinică a Istoriei României. 

Cuvinte cheie: Arhivele Militare Naționale Române, procesul educațional formal, document 
de arhivă, structurile armatei române, istorie. 

 
Abstract (EN) 
In our contemporary globalist society the access to information and knowledge is not an 

impediment anymore. The question is how much of this information is useful for human development 
and if students or people who are involved in the learning process have the capacity to extract and 
use only what is good from it. 

That is why in the formal educational process, specifically in the learning area related to 
human and society, it is recommended to use primary sources of knowledge in the process of 
teaching-learning. 

Regardless of the times that people live in, archived documents are a living proof of life and 
human development. The Romanian Military National Archives are a source of authentic documents 
in the educational field that is yet to be explored. The Romanian Military National Archives 
preserve documents related to the foundation, evolution, military and civil actions of the Structures 
of the Romanian Army as well as documents about the military personalities that have been a part 
of it. 

Following a rigorous selection of these documents, aligned with the guidelines and subjects 
of the educational program, documents of high value and importance can be created and these can 
help to build a logical and thorough learning of the Romanian History. 

Keywords: The Romanian Military National Archives, the formal educational process, 
archive document, Structures of the Romanian Army, history. 
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Abstract (RO) 
Lucrarea de față își propune să analizeze managementul documentelor din perspectiva unui 

operator de prestări servicii arhivistice autorizat. Pentru a studia toate aspectele managementului 
documentelor cu valoare practică, am ales să realizez un studiu de caz, pornind de la un fond 
arhivistic al unei societăți lichidate, și anume S.C. CABLUL ROMÂNESC S.A. PLOIEȘTI, deținut 
de către operatorul arhivistic S.C. SICAR ARCHISERV S.R.L. PLOIEȘTI.  

În cadrul acestui studiu, am prezentat toate etapele elaborării documentelor de vechime ale 
foștilor angajați ai S.C. CABLUL ROMÂNESC S.A. PLOIEȘTI, de la realizarea cererii în vederea 
cercetării arhivistice pe o anumită perioadă de timp și până la eliberarea documentelor propriu-
zise. Prin exemplul acestui studiu de caz, ajungem la concluzia că singura variantă ca foștii 
salariați ai acestor societăți lichidate să intre în posesia de documente, fie certificate de vechime în 
muncă, fie documente originale este cu ajutorul operatorilor de prestări servicii arhivistice 
autorizați. 

Cuvinte cheie: management documente, documente cu valoare practică, operator prestări 
servicii arhivistice, arhiva, certificate vechime în muncă.  

 
Abstract (EN) 
This paper aims to analyze the document management from the perspective of an authorized 

archival services provider. In order to study all aspects of document management with practical 
value, I chose to realize a case study, starting from an archival fund of a liquidated company, 
namely S.C. CABLUL ROMANESC S.A. PLOIESTI, owned by the archival operator S.C. SICAR 
ARCHISERV S.R.L. PLOIESTI. In this study, I presented all the stages of elaboration of seniority 
statements of former employees of S.C. CABLUL ROMANESC S.A. PLOIESTI, from the realization 
of the request for the archival research for a certain period of time and until the issuance of the 
actual documents.By the example of this case study, we conclude that the only way for former 
employees of these liquidated companies to obtain documents, either seniority statements or 
original documents is with the help of authorized archival operators. 

Keywords: records management, practical value records, authorized archival operators, 
archives, seniority statements. 
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Abstract (RO) 
Lucrarea își propune prezentarea evoluției procesului de ardere asupra unei model real 

pentru calculul de sarcină termică, din punctul de vedere al cantității de gaze de ardere, al ritmului 
de creștere a acesteia și al timpului necesar concentrației de gaze de ardere toxice să prezinte un 
risc major pentru corpul uman. Totodată se analizează comportamentul exteriorizat al victimelor 
unui incendiu și se caută răspunsuri pentru cauzele care duc la blocarea, atât din punct de vedere 
fizic, cât și psihic, a unei victime, surprinsă de incendiu în interiorul unei încăperi. 

Cuvinte-cheie: Calcul de sarcină termică; gazele de ardere toxice; concentrația de CO2; 
concentrația de CO; efectele gazelor de ardere toxice asupra corpului uman. 

 
Abstract (EN) 
This paper aims to present the evolution of the burning process on a real-life based model 

for fire load calculus, regarding the quantity of flue gases resulted from the fire, the rate at which it 
increases and the necessary time for these gases to represent a major life risk for the human body. 
At the same time, the externalized behavior of the victims of a fire incident is analyzed and answers 
are sought for the causes that lead to the blocking, both physically and mentally, of a victim, caught 
by the fire inside a room. 

Keywords:Thermal load calculation; toxic flue gases; CO2 concentration; CO concentration; 
the effects of toxic flue gases on the human body. 
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Abstract (RO) 

În această lucrare voi prezenta prevenirea incendiilor la depozite și fabrici de producere a 
vopselelor conform normelor de prevenire a incendiilor. Prevenirea incendiilor totalitatea 
acțiunilor de împiedicare a inițierii și propagării incendiilor, de asigurare a condițiilor pentru 
salvarea persoanelor și bunurilor și de asigurare a securității echipelor de intervenție. În această 
lucrare se vor prezenta etichetarea și ambalarea produselor chimice, reguli și norme de prevenire 
la depozite de lacuri și vopsele, reglementări privind semnalizarea de securitate și de avertizare 
pentru substanțele chimice măsuri privind manipularea și transportul substanțelor chimice. 

Cuvinte-cheie:incendiu, amplasarea depozitelor, panouri, inflamabil, lichid combustibil. 
 
Abstract (EN) 

In this paper I will present fire prevention at warehouses and paint factories according to 
the rules of fire prevention. Fire prevention all actions to prevent the initiation and spread of fires, 
to ensure the conditions for rescuing people and property and to ensure the safety of intervention 
teams. This paper will present the labeling and packaging of chemicals, rules and regulations for 
the prevention of varnish and paint deposits, regulations on safety signaling and warning for 
chemicals, measures for the handling and transport of chemicals. 

Keywords: fire, storage location, panels, flammable, combustible liquid. 
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3. OPTIMIZAREA CONSUMULUI DE AER PE TIMPUL ANTRENAMENTELOR 
POMPIERILOR 

 
 

JALBĂ RĂZVAN-MIHAI 
Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” - Facultatea de Pompieri 

razvan.jalba1@gmail.com 
 

 
Coordonator științific: col. conf. univ. dr. ing. Aurel TROFIN 
 
 

Abstract (RO) 
Acest articol prezintă datele înregistrate și analiza consumurilor de aer obținute de 

studenții Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri în cadrul 
antrenamentelor desfășurate la orele de specialitate. Au fost evaluate două tipuri de antrenamente 
pentru situațiile de urgență pe care pompierii le întâlnesc adesea la intervenții utilizând aparatul de 
respirat cu aer comprimat, respectiv o acțiune de căutare-salvare dintr-un mediu toxic și o acțiune 
de stingere a unui incendiu. Antrenamentele au avut parametri diferiți, iar mediile de lucru s-au 
diferențiat prin faptul că participanții au fost solicitați atât fizic cât și psihic din cauza unor factori 
stresori. Totodată au fost analizate aspecte cu privire la modul în care intensitatea de lucru, factorii 
stresori, experiența și stilul de viață afectează consumul de aer. 

Cuvinte-cheie:consum de aer, echipament de protecție, salvator, antrenament, stil de viață. 
 
Abstract (EN) 

This article presents recorded data and analysis of air consumption obtained by students of 
the Academy of police “Alexandru Ioan Cuza” , Firefighter College. Two types of training were 
evaluated for the emergency situations that firefighters often encounter in interventions using the 
compressed air breathing apparatus, respectively a search-and-rescue action in a toxic environment 
and an action to extinguish a fire. The training had different parameters, and the working 
environments were differentiated by the fact that the participants were requested both physically 
and mentally due to stressors. Furthermore aspects were analyzed regarding how work intensity, 
stressors, experience and lifestyle affect air consumption. 
 Keywords: air consumption, protection equipment, rescuer, training, lifestyle. 
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Abstract (RO) 

În lucrare sunt prezentate zonele cu pericol ridicat de incendiu din clădirile hoteliere și 
modalitățile de protecție ale acestora. Totodată, sunt prezentate aspecte legate de sursele potențiale 
de aprindere și de elementele ce favorizează izbucnirea rapidă a incendiilor. Datorită prezenței 
materialelor combustibile și a surselor generatoare de căldură sunt luate măsuri adecvate pentru 
protecția împotriva incendiilor. În concordanță cu specificul contextual, sunt prezentate imagini cu 
zonele specifice care evidențiază sursele potențiale de aprindere. Astfel, toți operatorii economici 
din domeniul turismului trebuie sa respecte prevederile regulamentare pentru aceste spații. La 
finalul lucrării, sunt evidențiate concluziile bazate pe studiul făcut. 

Cuvinte-cheie:pericol de incendiu, operator economic, surse potențiale de aprindere, surse 
generatoare de căldură, risc de incendiu. 

 
Abstract (EN) 

The paper presents the areas with high fire danger in hotel buildings and ways to protect 
them. At the same time, aspects related to potential sources of ignition and elements that favor the 
rapid outbreak of fires are presented. Due to the presence of combustible materials and heat 
generating sources, appropriate measures are taken for fire protection. Consistent with contextual 
specificity, images are presented with specific areas that highlight potential sources of ignition. 
Thus, all economic operators in the field of tourism must comply with the regulations for these 
spaces. At the end of the works, the conclusions based on the study are highlighted. 
 Keywords: fire hazard, economic operator, potential ignition sources, heat generating 
sources, fire risk. 
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Abstract (RO) 

Dezvoltarea tehnologiilor impun o luptă continuă pentru remedierea efectelor nocive a 
combustibililor fosili și înlocuirea acestora cu soluții ecologice pentru decelerarea procesului de 
încălzire globală, astfel, pentru industria mașinilor, inevitabil s-au dezvoltat soluții care se bazează 
pe electricitate. Totodată cu dezvoltarea acestei industrii, se află într-o creștere accelerată și 
prezența acestora în trafic cât și în accidentele rutiere cu care personalul responsabil pentru 
gestionarea situațiilor de urgență intră în contact. Luând în considerare expansiunea foarte rapidă 
a domeniului mașinilor hibrid și full electrice, acest articol are ca scop dezvoltarea cunoștințelor 
pompierilor, pentru a interveni cu succes și în siguranță, în diferite situații de urgență ce implică 
astfel de autovehicule. 

Cuvinte-cheie:autovehicule electrice, autovehicule hibrid, măsuri de siguranță, situații de 
urgență, pompieri. 

 
Abstract (EN) 

The development of technologies requires a continuous struggle to remedy the harmful 
effects of fossil fuels and replace them with environmentally friendly solutions to slow down the 
process of global warming, so for the car industry, inevitably developed solutions based on 
electricity. At the same time with the development of this industry, they are in an accelerated growth 
and their presence in traffic as well as in road accidents with which the personnel responsible for 
the management of emergency situations come into contact. 

Considering the very rapid expansion of the field of hybrid and full electric cars, this article 
aims to develop the knowledge of firefighters, to intervene successfully and safely in various 
emergencies involving such vehicles. 

Keywords: electric vehicles, hybrid vehicles, safety measures, emergencies, firefighters. 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

6. REDUCEREA RISCURILOR CARE PRODUC INCENDII DE PĂDURE SAU 
VEGETAȚIE USCATĂ PRIN MĂSURI DE PREVENIRE 

 
 

VĂDUVA GHEORGHE-TOMA 
Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” - Facultatea de Pompieri 

toma.vaduva98@gmail.com 
 
 

Coordonator științific: col. conf. univ. dr. ing. Florin NEACȘA 
 
 
Abstract (RO) 

Această lucrare prezintă cauzele de la care pot apărea incendii de pădure sau vegetație 
uscată, modul de prevenire al acestora , micșorarea riscului de apariție și reducerea consecințelor 
acestora în vederea protejării vieții omului, mediului și bunurilor. Sursele de aprindere sunt diverse 
și pot avea dimensiuni reduse  , dar pot produce suficientă energie pentru a aprinde un combustibil 
și a declanșa un incendiu daca mediul permite acest lucru 

Incendiile de pădure reprezintă arderi necontrolate ale materialelor combustibile precum 
vegetația uscată , materialul lemnos și sunt un risc care afectează fondul forestier, fauna, populația, 
valorile materiale și culturale, activitățile economice. 

Cuvinte-cheie:incendiu, prevenire, risc, pădure, cauze, omul, mediu. 
 
Abstract (EN) 

This paper presents the risks from which forest or dry vegetation fires can occur, how to 
prevent them, reduce the risk of occurrence and reduce their consequences in order to protect life, 
the environment and property. Ignition sources are diverse and may be small things, but may 
produce enough energy to ignite a fuel and start a fire if the environment allows. Forest fires are 
uncontrolled burning of combustible materials such as dry vegetation, wood and are a risk that 
affects the environment, population, material and cultural values, economic activities. 

Keywords: fire, prevention, risk, forest, causes, man, environment. 
 
 
 

 
 


