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ABREVIERI ŞI ACRONIME 
 

ASRO Asociaţia de Standardizare din România 
BCN Birou de Contact Naţional 
CCPI Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională 
CE Comunitatea Europeană 
CEN/CENELEC Comitetul European de Standardizare 
ETSI Institutul European de Standardizare pentru 

Telecomunicaţii 
EUROPOL (European Police 
Office)  

 Oficiul European de Poliţie 

FRONTEX (European Agency for 
the Management of Operational 
Cooperation at the External Borders 
of the Member States of the 
European Union)  

Agenţia Europeană pentru Managementul Cooperării 
Operaţionale la Frontierele Externe ale Statelor 
Membre ale Uniunii Europene 

IATE (Interactive Terminology for 
Europe) 

Instrument terminologic standardizat 

ISA (International Federation of 
Natural Standardising Associations) 

Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de 
Standardizare 

ISO (The International 
Organization for Standardization) 

Organizaţia Internaţională de Standardizare 

OIPC (Organisation internationale 
de Police Criminelle/ ICPO 
International Criminal Police 
Organisation) 

INTERPOL (Organizaţia internaţională de 
investigaţii criminale) 

NATO (North-Atlantic-Treaty 
Organization) 

OTAN (Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord)  

ONU Organizaţia Naţiunilor Unite 
PE Parlamentul European 
PESC Politica Externă şi de Securitate Comună 
PNF  Punctul Naţional Focal  
SECI (Southeast European 
Cooperative Initiative) 
SELEC (Southeast European 
Cooperative Initiative) 

Iniţiativa de Cooperare Sud-Est Europeană 
 
Centrul Sud-Est European de implementare a legii 

S.I.E.N.A. Canalul de cooperare al Europol 
SINS  Sistemul informatic național de semnalări 
SIRENE (Supplementary 
Information Requested at National 
Entries) 

Sistem de schimb de informaţii 

SIS (Schengen Information 
System) 

Sistemul informatic Schengen 
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ARGUMENTUM 
"International communication takes place on the level of countries or nations,  

which is to say accross frontiers"1 
 
Dinamica generală de unificare în toate domeniile (geografic, politic, legislativ, 

etnic, instituțional) impune o adaptare permanentă a poliţiilor naţionale care să răspundă 
nevoilor de armonizare internaţională, precum şi celor interne de specificitate.  

Într-o Europă unită, armonizarea legislativă şi procedurală în Justiţie şi Afaceri 
Interne impune şi o standardizare terminologică. Standardizarea comunicării implică 
respectarea principiilor accesibilităţii, preciziei şi brevilocvenţei, utilizarea consecventă şi 
unitară a unor termeni şi structuri convenţionalizate, care oferă poliţiştilor şi publicului larg o 
înţelegere unitară a fenomenului infracţional şi a necesităţii unor măsuri comune de 
contracarare a acestuia. 

Standardizarea terminologiei specifice domeniului poliţienesc răspunde atât nevoilor 
de pregătire şi de cooperare poliţienească, cât şi celor de armonizare a legislaţiei naţionale cu 
cea europeană. Standardizarea este necesară pentru implementarea politicilor comune şi 
pentru pregătirea unor poliţişti competitivi care să poată participa la misiuni internaţionale.  

Tema standardizării comunicării internaţionale poliţieneşti presupune un studiu 
interdisciplinar, axat pe probleme legislative, de procedură, lingvistice şi nu în ultimul rând 
metodice şi didactice în strânsă legătură cu evoluţia istorică, culturală, socială, geopolitică. 
Studiul comunicării internaţionale poliţieneşti este un domeniu vast, ceea ce impune limitarea 
câmpului de investigaţii la analiza aprofundată circumscrisă domeniului cooperării 
internaţionale, poliţiei de frontieră, misiunilor internaţionale şi pregătirii poliţieneşti. Limbajul 
de specialitate este  abordat sincronic, analiza vizând începutul secolului XXI.   

Studiul dezvoltă o ipoteză principală de cercetare, căreia i se subsumează mai multe 
subipoteze. Demersul nostru de cercetare demonstrează că domeniul vast al limbajului 
specializat poliţienesc este standardizat reflectând instituţia Poliţiei în toate dimensiunile sale.   

Alegerea limbajului poliţienesc comunitar şi pe cel al misiunilor internaţionale ca 
subdomeniu de analiză se justificã prin argumente de ordin practic şi teoretic: pe de o parte 
pentru că în cadrul stilurilor funcţionale ale limbii literare limbajul comunitar poliţienesc  
reflectă viaţa socială, iar pe de altă parte datorită faptului că nu am găsit o descriere sincronică 
a structurii şi funcţionării limbajului poliţienesc utilizat în misiunile internaţionale, ceea ce  
ne-a încurajat în încercarea de a aborda un domeniu nou din punctul de vedere al stilului 
funcţional. Abordarea susţine această ipoteză dovedind cauzele fenomenului, efectele sale pe 
termen lung şi scurt şi  beneficiile implementării unei comunicări internaţionale eficiente.  

O primă subipoteză argumentează standardizarea drept consecinţă a globalizării la 
nivelul limbajului poliţienesc. 

O altă subipoteză implică demonstrarea utilităţii comunicării standardizate în 
contextul cooperării poliţieneşti la nivel global.   

A treia subipoteză priveşte necesitatea unei comunicări internaţionale standardizate, 
la nivelul vocabularului specific poliţiei de frontieră în limba engleză.  

O nouă subipoteză abordează standardizarea în domeniul comunicării în cadrul 
misiunilor internaţionale şi în cursul desfăşurării activităţilor operative care facilitează 
cooperarea internaţională.  

1 Jerrold J. MERCHANT, International Interactions: Empirical and Theoretical Research in International 
Relations, 2008, p. 40 “Comunicarea internaţională se desfăşoară între ţări sau naţiuni, adică aceasta depăşeşte 
orice  graniţe”- traducerea autoarei 
 

 3 

                                                           



STANDARDIZAREA COMUNICĂRII INTERNAȚIONALE POLIȚIENEȘTI                         Oana Andreea POPESCU 

O ultimă subipoteză vizează abordarea integrată a comunicării standardizate la 
nivelul pregătirii şi formării în domeniul limbilor străine în instituţii de învăţământ 
poliţienesc.   

Analiza ştiinţifică în domeniul standardizării comunicării internaţionale urmăreşte 
cinci direcţii de cercetare: globalizarea comunicării internaţionale poliţieneşti prin 
standardizare, cooperarea poliţienească internaţională prin standardizarea terminologică, 
instrumentele legislative de lucru standardizate, standardizarea comunicării în misiunile 
internaţionale, standardizarea la nivelul pregătirii profesionale poliţieneşti în domeniul 
limbilor străine.  

Metodele  de culegere a datelor potrivite  pentru demonstrarea ipotezei sunt ancheta 
(prin cele două tehnici specifice, chestionarul şi interviul), analiza documentelor, focus-
grupul şi studiul de caz. Am folosit observaţia prin analiza documentelor mai ales în 
colectarea datelor pentru verificarea ipotezei că legislaţia comunitară Schengen este una 
standardizată. 

Ancheta prin chestionar a servit atingerii obiectivului de a dovedi standardizarea 
terminologică, atât la nivelul legislaţiei comunitare, cât şi la nivelul pregătirii poliţieneşti în 
domeniul limbilor străine în contextul aderării la spaţiul Schengen. Pentru demonstrarea 
standardizării terminologice la nivelul legislaţiei comunitare, am administrat un chestionar 
subiecţilor lucrători în cadrul poliţiei de frontieră română pentru a observa în ce măsură 
termenii colectaţi din analiza documentelor sunt folosiţi în comunicarea profesională 
cotidiană. Ancheta prin interviu ne-a facilitat colectarea datelor care servesc la demonstrarea 
subipotezei standardizării comunicării poliţieneşti în misiunile internaţionale şi a cooperării 
internaţionale prin comunicare standardizată în limbă străină în activitatea operativă.  O altă 
tehnică abordată, complementară interviului individual a fost focus-grupul, util colectării 
datelor în urma interacţiunii  dintre subiecţii lucrători în cadrul biroului Frontex, pe tema 
experienţei lor în misiuni internaţionale.  

Am utilizat de asemenea tehnica studiului de caz pentru a argumenta subipoteza că 
standardizarea terminologică conduce la o îmbunătăţire a comunicării în misiuni 
internaţionale.  

Teoria enunţată iniţial – aceea a standardizării comunicării internaţionale poliţieneşti 
–  este argumentată atât cu date cantitative, cât şi calitative.   

Rezultatele concrete ale acestui demers de cercetare constau în realizarea unor glosare 
cu termeni poliţieneşti, specifici misiunilor internaţionale şi terminologiei de poliţie de 
frontieră. Glosarele sunt structurate atât alfabetic, cât şi pe câmpuri conceptuale, ceea ce ajută 
la delimitarea domeniului şi la punerea în evidenţă a raporturilor care există în cadrul 
sistemului noţional. Acestea sunt utile atât în pregătirea individuală, cât şi în cazul unor cursuri 
ghidate de formatori.  

Beneficiarul rezultatelor studiului prezent este studentul care se pregăteşte pentru 
munca de poliţist, poliţistul de frontieră care lucrează în echipe mixte, poliţistul care doreşte 
să participe la misiuni internaţionale, cel care prin activităţile zilnice colaborează cu parteneri 
externi,  profesorul care predă într-o unitate de profil, metodistul care este interesat de 
adaptarea conţinutului predat la noile metode şi mijloace didactice disponibile,  terminologul 
care, împreună cu terminograful, au competenţa necesară de a valida şi normaliza termenii, 
lingvistul care studiază evoluţia limbii şi nu în ultimul rând specialistul în comunicare. 

În concluzie, studiul prezent propune nişte soluţii de optimizare a comunicării 
internaţionale poliţieneşti prin standardizare, utilă unei pregătiri temeinice în domeniul 
limbilor străine şi cooperării transfrontaliere. 
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STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII 

 
Limbajul specializat poate fi considerat un cod comun, care desemnează conceptele 

specifice unui domeniu. Spre deosebire de lexicul comun, limbajul specializat se foloseşte de 
specialiştii dintr-un anumit domeniu pentru a comunica eficient, a evita ambiguităţile prin 
utilizarea termenilor monosemantici, specifici unui domeniu particular de activitate 
profesională. Utilizarea unui lexic standardizat în domeniul respectiv implică utilizarea 
aceloraşi cuvinte specializate aparţinând unui subsistem lingvistic, termenii  caracterizându-se 
prin univocitate, monoreferenţialitate, non-ambiguitate şi relaţii lexico-semantice proprii.  

În plus, sfera comunicării este restrânsă, fiind limitată la domeniul specializat şi 
conceptualizată oficial. Funcţia principală a comunicării specializate  este referenţială, servind 
rareori altor funcţii ale comunicării. În acest context, trăsăturile care primează în comunicare 
sunt precizia, concizia şi adecvarea.  

Pe lângă funcţia cognitivă a terminologiei de a ordona gândirea prin conceptualizare, 
aceasta are şi rolul de a transfera cunoştinţe specializate în una sau mai multe limbi străine şi 
de a structura informaţia conţinută în textele specializate.  

În demersul de prezentare a globalizării ca un fenomen complex cu impact puternic 
la nivelul comunicării în general şi a comunicării specializate domeniului poliţienesc ca 
obiectiv al studiului prezent, am studiat documentele europene de unde am extras termenii 
care susţin ipoteza noastră, cât şi alte demersuri de cercetare în acest domeniu. Am preluat de 
la Cristoph Wulf2 ideea transferului cultural ca o formă de mimetism şi am extrapolat această 
idee, astfel încât să afirmăm că utilizarea unei limbi străine implică un transfer cultural şi o 
schimbare de perspectivă.  

Sursele de inspirație pentru analiza pregătirii de specialitate în domeniul poliţiei de 
frontieră şi legislaţiei Schengen au fost: „Legislaţie Schengen,”3 şi „Politici, strategii şi 
management european pentru frontiera externă.”4 

Lucrările de referinţă  în vederea fundamentării metodelor de cercetare şi a celor de 
colectare a datelor  care se potrivesc acestui demers de cercetare sunt: “Scientific research in 
education,”5 lucrările “Iniţiere în cercetarea sociologică,”6 „L’art de la thèse, Comment 
préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout autre travail 
universitaire á l’ère du net.”7 

În domeniul standardizării în evaluarea limbilor străine, modelul pe care l-am preluat 
a fost Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi.8 

Studiul de referinţă pentru analiza terminologică a subiectului standardizării 
comunicării internaţionale poliţieneşti este “Terminology, theory, methods and 
applications.”9 Limbajul de poliţie este deja un limbaj specializat consacrat prin lucrarea  “A 
social history of the English Police Vocabulary”10, sursa de inspiraţie pentru provocarea  de a 

2 Cristoph, WULF, Puncte critice în transmiterea şi învăţarea moştenirii intangibile în Actele Colocviului 
Internaţional “Identitate şi globalizare” 1-3 iunie 2005, Bucureşti, Editura Educaţia 2000+ Humanitas 
Educational, p. 17 
3 Victor AELENEI, Legislaţie Schengen, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2011 
4 Victor AELENEI (et alli), Politici, strategii şi management european pentru frontiera externă, master vol.I, 
Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 2010 
5 Research Committee, Scientific research in education,National Academy Press, Washington DC, 2001 
6 Septimiu, CHELCEA, Iniţiere în cercetarea sociologică, Comunicare.ro, Bucureşti, 2004 
7 Michel, BEAUD, L’art de la these, Comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat 
ou tout autre travail universitaire á l’ère du net, La Découverte, 2006 
8 http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr 
9 Maria Teresa, CABRÉ,  Terminology, theory, methods and applications, John Benjamins Publishing Company, 
Amsterdam, 1998 
10 Ileana Maria, CHERSAN, A social history of the English Police Vocabulary, Sitech, Craiova, 2012  
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delibera dacă există un limbaj specializat specific misiunilor internaţionale, ca subdomeniu al 
limbajului poliţienesc.  

În ceea ce priveşte traducerea standardizată a limbajelor de specialitate, „Ghidul 
stilistic de traducere în limba română pentru uzul traducătorilor acquis-ului comunitar”11 a 
constituit un exemplu de instrument care asigură o traducere exactă, unificată stilistic şi 
terminologic.  

Deşi tema comunicării standardizate suscită în prezent un real interes mai ales în 
ceea ce priveşte limbajele specializate, nu există un studiu care să prezinte misiunile 
poliţieneşti internaţionale la care a participat România. 

În plus, nu am găsit o descriere sincronică a structurii şi funcţionării limbajului  
poliţienesc utilizat în misiunile internaţionale sau în cadrul poliţiei de frontieră, ceea ce ne-a 
încurajat în încercarea de a aborda un domeniu nou din punctul de vedere al stilului 
funcţional.  

Există multe studii de specialitate care au abordat cooperarea poliţienească, dar toate 
reflectă cooperarea din punct de vedere juridic sau procedural, în timp ce studiul prezent 
aduce ca termen de noutate abordarea interdisciplinară. În plus, există studii multiple care au 
abordat tema comunicării într-o limbă străină din punct de vedere metodic, didactic, filologic, 
însă studiul prezent are avantajul abordării comparative a trăsăturilor comunicării de 
specialitate  în două limbi străine. 

Lucrarea de faţă răspunde la mai multe întrebări. De exemplu, dacă standardizarea 
terminologică este o formă de manifestare a globalizării, în ce măsură şi prin ce instrumente 
standardizarea terminologică facilitează cooperarea internaţională. Studiul a analizat dacă 
limbajul comunitar specific legislaţiei Schengen este standardizat și în ce măsură este 
standardizată comunicarea poliţienească în misiunile internaţionale. Studiul dovedeşte 
necesitatea standardizării la nivelul învăţământului poliţienesc din domeniul limbilor străine şi 
prezintă beneficiile standardizării la nivel de evaluare şi certificare naţională şi internaţională 
şi care ar fi paşii de urmat în acest sens. 

 
CAPITOLUL 1 - GLOBALIZAREA COMUNICĂRII INTERNAŢIONALE 

POLIŢIENEŞTI 
 

“Standardele implică politici şi strategii pentru a putea manageria continentul.”12  
 

Prima direcţie abordează problematica comunicării standardizate ca formă de 
manifestare a fenomenului globalizării prin demonstrarea unei relaţii de cauzalitate între 
globalizare şi utilizarea unei limbi străine comune. Limba engleză se bucură în prezent de un 
statut de lingua franca în domeniul specializat al comunicării poliţieneşti în context 
internaţional, însă această poziţie privilegiată poate fi devansată de alte limbi internaţionale, 
fenomen ce se reflectă în schimbările geopolitice ale lumii.  

Studiul analizează consecinţele globalizării la nivelul activităţii şi comunicării 
poliţieneşti, care sunt ambivalente, în sensul că prezintă atât avantaje, cât şi dezavantaje. 
Domeniul poliţienesc implică, adesea, un limbaj standardizat, mai ales în ceea ce priveşte 
comunicarea internaţională. Implicaţiile la nivelul limbii sunt numeroase, iar 
internaţionalismele sau anglicismele stau mărturie acestui fenomen.  

După analiza terminologiei specifice acestui domeniu putem afirma că terminologia 
specifică domeniului poliţienesc înregistrează o pondere din ce în ce mai mare de termeni 
proveniţi din limba engleză. De un real interes ni s-a părut şi faptul că mulţi dintre termenii 

11 Colectiv, Direcţia Coordonare Traduceri, Ghidul stilistic de traducere în limba română pentru uzul 
traducătorilor acquis-ului comunitar, Institutul european din România,  Bucureşti, 2008 
12 Ilie, BĂDESCU, Tratat de geopolitică, volumul 1, Editura „Mica Valahie,” Bucureşti , p.37, 2004 
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împrumutaţi sunt neadaptaţi, de unde se poate extrage concluzia creşterii influenţei limbii 
engleze americane în domeniul limbajelor de specialitate. Un alt lucru sesizat, după ce am 
analizat corpusul de termeni, este faptul că un număr foarte mare dintre termenii folosiţi 
frecvent reprezintă de fapt traduceri. În acest context, am considerat oportun să analizăm şi 
unele greșeli frecvente de traducere. Din discuţiile cu specialiştii, am extras câteva probleme 
identificate de aceştia în comunicarea internaţională şi am emis sugestii de eficientizare a 
comunicării. 

 
1.1.Delimitări conceptuale 

 
Pentru a păstra caracterul terminologic standardizat folosim termenul anglicism care, 

potrivit DEX reprezintă „o expresie specifică a limbii engleze, cuvânt de origine engleză 
împrumutat, fără necesitate, de o altă limbă şi neintegrat în aceasta.” 13 Preluăm acest termen 
cu precizarea că uneori anglicismele sunt necesare datorită introducerii unor realităţi noi,   
într-un spaţiu unde acestea nu au existat anterior, iar limba autohtonă nu a găsit un  
corespondent imediat sau dacă l-a găsit, acesta este o sintagmă complexă sau o parafrază care 
pică testul conciziei.  

Fenomenul globalizării este asociat internaţionalizării prin relaţii transfrontaliere 
între state,  liberalizării schimburilor prin eliminarea graniţelor, universalizării, 
americanizării.14” Lingvistica s-a adaptat noului context economic, iar conform opiniei unor 
specialişti lingvişti, globalizarea lingvistică “trebuie înţeleasă ca o acceptare deliberată a unui 
mijloc de comunicare comun în relaţiile economice internaţionale.”15  

 
1.2. Comunicarea în limba străină - un imperativ al globalizării 

 
Originile globalizării lingvistice pot fi recunoscute în regimul colonial, care a impus 

poporului colonizat limba imperiului prin sistemul administrativ şi politic.  
Dezvoltarea economică americană a avut drept consecinţă imediată un interes arătat 

limbii engleze americane. Se poate vorbi de dorinţă de imitare motivată de considerente 
economice, de nevoia de comunicare cu partenerii de afaceri, colegii de muncă, pentru a 
colabora în mai  multe domenii de activitate care implică acţiuni internaţionale şi un mijloc de 
comunicare cunoscut de toţi participanţii. 

O altă cauză care a facilitat impunerea limbii engleze ca lingua franca internaţională 
este domeniul tehnologiei informaţiilor. Prin mijloace moderne se comunică la nivel global, 
utilizându-se un limbaj adesea codificat, dominat de acronime şi abrevieri. 

 
1.3. Limba engleză - limba globalizării 

 
În contextul social, economic şi geopolitic actual există opinia dispariţiei limbilor 

naţionale, a unificării limbilor şi a apariţiei unei limbi unice cu diverse dialecte. Unificarea 
poate fi înţeleasă ca acceptare a unei limbi străine, ceea ce nu implică renunţarea totală la 
limba naţională şi implicit la identitatea naţională a popoarelor mici, din punct de vedere al 
numărului vorbitorilor. 

Fenomenul anglicizării s-a generalizat, s-a internaţionalizat, demonstrând că limbile 
în cauză nu trebuie să fie structural apropiate, ci pot avea contact la nivel global.  În contextul 

13 http://dexonline.ro/definitie/anglicism 
14 P. J., TAYLOR, Izations of the World: Americanization, Modernization and Globalization, MacMillan, 2000, 
pp. 49-70. 
15Cristina CĂLĂRAŞU, Globalizare lingvisticăşi anglicizare http://ebooks.unibuc.ro/filologie/dindelegan/25.pdf 
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globalizării, limba română pare a fi o limbă predispusă la anglicisme, ceea ce implică atât 
avantaje, cât și dezavantaje. 

 
1.4. Limba oficială şi limbile minoritare în România-coordonate geopolitice ale 

globalizării 
 
În contextul aderării la Uniunea Europeană, există două curente vizibile la nivel 

european, unul de uniformizare, de adaptare, de armonizare la toate nivelurile, inclusiv cel 
lingvistic, iar altul de păstrare a identităţilor naţionale şi încurajarea diversităţii lingvistice. 
Fenomenul globalizării lingvistice este contracarat prin respectul pentru limbile naţionale şi 
politicile de protecţie a limbilor minoritare, cu trăsăturile lor identitare caracteristice.  

România face eforturi de adaptare la cerinţele instituţiilor europene referitoare la 
recunoaşterea şi interacţiunea diverselor comunităţi culturale în contexte interculturale.  

Conform studiului „Strategii identitare şi interculturalitate în spaţiul românesc, 
utilizarea limbii maghiare se asociază ideii de a fi diferit şi de a avea o limbă şi o cultură 
diferite.16  

Egalitatea limbilor şi culturilor majoritare şi minoritare, din punctul de vedere al 
regimului lingvistic instituţional, este imposibilă. În paralel cu dorinţa de  egalitate lingvistică 
a minorităţii maghiare, se poate remarca facilitatea cu care românii adoptă în primul rând 
identitatea europeană, prin utilizarea limbii globalizării şi împrumutul termenilor străini în 
detrimentul limbii române, care are echivalenţii săi. 

În materie de globalizare lingvistică, unele ţări au adoptat legi care să protejeze limba 
naţională, ca marcă a identităţii unui popor. Considerăm necesar ca statul să se implice în 
controlarea consecinţelor fenomenelor generate de globalizare şi, întrucât acesta nu se poate 
opune influenţelor internaţionale, să accepte aceste influenţe     într-un mod controlat.  

 
1.5.  Consecinţele globalizării la nivelul activităţii şi comunicării poliţieneşti 

 
Comunicarea într-un domeniu specializat suportă consecinţele globalizării lingvistice 

prin limba engleză americană. Astfel, comunicarea poliţiească la nivel internaţional acceptă 
engleza ca instrument de lucru favorit.  

Sistemul de învăţământ poliţienesc s-a adaptat rapid nevoilor de comunicare 
internaţională şi dorinţei poliţiştilor români de a accesa posturi în organizaţii internaţionale 
cum sunt INTERPOL, EUROPOL, FRONTEX sau în misiuni internaţionale sau posturi de 
ataşaţi de interne sau ofiţeri de legătură. 

În plus, limba străină comună facilitează schimburile într-un cadru organizatoric 
internaţional cum este cel al ONU, NATO, UNESCO. În acest context, comunicarea este 
facilitată de standardizare, deoarece urmărirea unor şabloane recunoscute organizează 
comunicarea.  

1.6. Standardizarea comunicării poliţieneşti -Anglicismele în comunicarea poliţienească 
Utilizarea unor cuvinte englezeşti în limba română este motivată de apariţia unei 

realităţi noi, însă utilizarea se poate datora şi dorinţei de a epata a vorbitorului. În acest caz 
utilizarea anglicismelor este nerecomandată, fiind redundantă. 

Conform clasificării făcute de Sextil Puşcariu, împrumuturile din limba engleză pot 
fi  „necesare” şi „de lux”17. Anglicismele necesare au avantajul preciziei, al brevilocvenţei şi 

16 Lavinia, BÂRLOGEANU,  Strategii identitare şi interculturalitate în spaţiul românesc, Ed. Educaţia 2000+ 
Humanitas Educaţional, 2005, colecţia Cercetare-dezvoltare, în cadrul proiectului Diferenţe culturale, strategii 
identitare, politici interculturale, p. 9 
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nu în ultimul rând al circulaţiei internaţionale. Ele sunt motivate de noutatea referentului. De 
exemplu sintagma hot line are sensul de linie telefonică prin care publicul poate contacta 
poliţia sau alte servicii pentru a da informaţii despre anumite situaţii speciale. Anglicismele 
,,de lux” sunt împrumuturi inutile, care ţin de tendinţa de ordin subiectiv a unor categorii 
sociale de a se individualiza lingvistic în acest mod. Este cazul termenului briefing care 
dublează echivalentul său informare.  

Adesea engleza influenţează negativ termenul corespondent din limba română prin 
calcul semantic. Este cazul termenului românesc locaţie derivat din englezescul location, dar 
care în limba română înseamnă “închiriere,  chirie plătită pentru anumite lucruri luate în 
folosinţă temporară”. Doar sensul trei din limba română al termenului „locaţie” trimite la  
sensul din limba engleză “un loc anume, precis determinat.” Tot o greşeală de traducere este 
şi utilizarea verbului a intervieva pentru a ancheta.  

Internaţionalizarea prin calc a sintagmelor englezeşti, nemotivată de realitatea 
naţională, duce la nişte expresii ilare în limba română. Este cazul sintagmei poliţie criminală 
pentru  criminal police în loc de poliţie de investigaţii criminale, crimă organizată pentru 
organised crime în loc de sintagma criminalitate organizată, migrant ilegal pentru illegal 
migrant, sintagma scena crimei pentru crime scene, barbarismul trafic de fiinţe umane pentru 
trafficking in human beings în loc de   trafic de persoane.  

De asemenea, termenul intelligence este adesea folosit ca împrumut netradus în 
limba română, datorită dificultăţii de a reda conceptul corespondent. În discuţiile cu 
specialiştii de la Unitatea de analiză de risc a IGPF, aceştia au propus ca termen corespondent 
pentru intelligence- informaţie cu valoare adaugată. De obicei limba engleză, ca limbă 
sintetică, poate reda un concept printr-un termen condensat, în timp ce limba română îl redă 
printr-o perifrază. De aceea se justifică  împrumutul sintetic care îndeplineşte criteriul 
brevilocvenţei.  

Alteori, calcul redă cel mai bine o realitate. Este cazul sintagmei ethnic cleansing, 
tradusă prin epurare etnică.  

Pe lângă anglicisme, o altă trăsătură ce sprijină ideea de standardizare ca marcă a 
globalizării este specializarea extremă a termenilor. Termenii se specializează printr-o 
stabilire convenţională a echivalenţei de termeni. Astfel, din seria sinonimică aproape perfectă 
control şi check s-au ales termeni corespondenţi în limba română în contextul-frontieră 
control şi verificare.  

Concluzii 
Subiectul acestui capitol a vizat o abordare a globalizării din perspectiva 

standardizării comunicării internaţionale poliţieneşti.  Anglicismele sunt o realitate, o dovadă 
vie a evoluţiei limbii. Atitudinea vorbitorilor şi a specialiştilor faţă de multitudinea de 
anglicisme din limbajul poliţienesc românesc trebuie să fie una echilibrată, întrucât e necesară 
măsurarea atât a avantajelor, cât şi a dezavantajelor.  

Ritmul foarte rapid al apariţiei unor realităţi noi care descriu inovaţiile din domeniu 
reprezintă factorul extralingvistic care determină necesitatea utilizării termenului, adesea 
preluat ca atare fără a se mai adapta la normele limbii române. Folosirea unui număr mare de 
anglicisme neadaptate, utilizarea ostentativă a termenului englezesc, chiar dacă în limba 
română există corespondenţi clari, traducerile imprecise ale topicii sau terminologiei 
englezeşti constituie nişte posibile carenţe ale comunicării specializate actuale. În plus, 
comunicarea eficientă în limba engleză urmând acele criterii sau reguli universale este utilă 

17 Sextil PUŞCARIU, Limba română. I. Privire generală, Bucureşti, 1976, apud. Diana, SMÂNTÂNĂ, 
Problema anglicismelor în limba română actuală, Revista Limba Română Nr. 5-6, anul XVIII, 2008, 
http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=467 
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ofiţerilor de poliţie care astăzi beneficiază de mai multe oportunităţi de a studia şi lucra într-
un mediu internaţional.  

 

CAPITOLUL 2 - COOPERARE POLIŢIENEASCĂ PRIN COMUNICARE 
STANDARDIZATĂ 

 
Această direcţie a studiului abordează tema cooperării poliţieneşti prin standardizarea 

comunicării internaţionale. În activitatea operativă de cooperare în combaterea 
infracţionalităţii internaţionale, comunicarea internaţională este vitală. Conform Codului 
Schengen, cooperarea polițienească se realizează prin asistenţă reciprocă şi schimb de 
informaţii, supravegherea şi urmărirea transfrontalieră, înţelegeri şi acorduri bilaterale la 
frontiera externă, utilizarea sistemului informatic comun şi a biroului SIRENE, prin crearea 
instituţiilor ofiţerilor de legătură şi a ataşaţilor de interne, asistenţa mutuală în vederea 
menţinerii ordinii şi siguranţei publice, acordurile bilaterale la frontieră.  Aceste activităţi 
necesită proceduri armonizate, dar şi o comunicare standardizată într-o limbă străină. Există 
un set clar de standarde şi instrumente de măsurare care pot indica relevanţa unei informaţii în 
domeniul operativ.  

România, prin poziţia ei geopolitică şi geostrategică, resimte la frontierele sale 
“presiunile criminalităţii organizate transfrontaliere.18 În acest context, cooperarea 
poliţienească este necesară pentru păstrarea legalităţii intrării în Uniunea Europeană. În plus, 
cooperarea poliţienească trebuie să fie dublată de cooperarea juridică, care facilitează o 
aplicare armonizată a legii.  

Cu ajutorul observației documentelor scrise și a interviului semistructurat am 
prezentat diferite instituţii cu rol în cooperarea internaţională şi canalele lor de comunicare. 
Astfel, am clasificat instituţiile implicate în cooperarea internaţională în funcţie de tipurile de 
infracţiuni pe care le previn şi combat prin cooperare. După formularea ipotezei, şi anume că 
standardizarea comunicării duce la o cooperare poliţienească mai bună, am trecut la 
observarea directă și indirectă a comunicării poliţieneşti folosită în diverse situaţii de 
cooperare poliţienească.  

 
2.1. Instituţii cu atribuţii în  cooperarea poliţienească internaţională 

 
Cooperarea poliţienească este într-o continuă dinamică, iar instrumentele sale trebuie 

adaptate pentru a putea contracara fenomenul infracţional. Există multe instituţii implicate în 
cooperarea poliţienească internaţională, însă Centrul de Cooperare Poliţienească 
Internaţională (C. C. P. I.) este direcţia care gestionează aceste activităţi.  

Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională (CCPI) este structura 
subordonată Ministerului Afacerilor Interne cu atribuţii în “primirea şi transmiterea cererilor 
de asistenţă care privesc organizarea şi realizarea schimbului de date şi informaţii operative 
desfăşurat între autorităţile competente române şi structurile similare din străinătate.   

În desfăşurarea activităţilor specifice, CCPI deţine o bază de date proprie în care 
implementează, stochează şi prelucrează cererile de asistenţă, în condiţiile legii.19  Principalul 
instrument de comunicare la nivelul acesta este cererea de asistenţă care are rubrici 
standardizate.  Creat conform HG nr. 306 din 14 aprilie 2005 pentru aprobarea strategiei 
actualizate privind reforma instituţională a MAI, C.C.P.I. coordonează patru servicii: Punctul 

18 Adrian IACOB (et. al) Tratat de tactică poliţienească, vol II Ed. Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
Bucureşti, 2012, p. 188 
19 http://www.legex.ro/OUG-103-2006-76230.aspx art. 8 
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Naţional Focal (P.N.F), Interpol, Europol şi S.I.R.E.N.E. Fiecare serviciu foloseşte un canal 
diferit de cooperare. (vezi figura 1) 

 
Figura 1 

Astfel, Punctul Naţional Focal (PNF) cooperează prin două instituţii, respectiv a 
ataşatului de interne şi a ofiţerului de legătură. PNF primeşte cererea de asistenţă, o 
înregistrează, o analizează pentru a stabili gradul de prioritate, o traduce, o transmite şi 
urmăreşte soluţionarea cererilor de asistenţă internaţională adresate ataşaţilor de afaceri 
interne ai MAI acreditaţi în alte state sau organizaţii internaţionale de către autorităţile 
române, sau a cererilor de asistenţă primite de la ataşaţii de afaceri români acreditaţi în alte 
state.  

Interpolul cooperează prin bazele de date la care sunt afiliate astăzi peste 190 de ţări, 
soluţionând cazuri ce vizează urmăriri internaţionale, mandate de executare, extrădări. Biroul 
Naţional Interpol România funcţionează în cadrul IGPR, constituind punctul de sprijin 
naţional al cooperării poliţieneşti internaţionale, având rol important în depăşirea problemelor 
legate de diferenţele organizatorice între poliţiile naţionale ale mai multor ţări, barierele 
lingvistice şi diferenţele de sisteme juridice.  

Europol face schimb de date prin canalul de cooperare S.I.E.N.A care dispune de un 
sistem securizat. Europol facilitează cooperarea între state europene în soluţionarea cazurilor 
de criminalitate foarte gravă, care implică reţele de trafic de persoane, organe, droguri. 
Organizaţia europeană are ca obiectiv îmbunătăţirea cooperării efective a autorităţilor 
poliţieneşti competente din statele membre în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului, 
a traficului ilegal de droguri şi a altor forme grave ale crimei organizate internaţionale.  

Un alt canal de cooperare este S.I.R.E.N.E prin două sisteme SIS I şi SIS II. Aceste 
sisteme se ocupă de alerte de urmăriri internaţionale în ţările europene şi în spaţiul Schengen. 
Biroul S.I.R.E.N.E (Supplimentary Information Requested at National Entries) reprezintă o 
bază de date la nivelul statelor membre ale Acordului Schengen care cuprinde semnalmentele 
referitoare la persoane, bunuri şi vehicule care fac obiectul unor căutări în spaţiul Uniunii 
Europene.  

În cooperarea internaţională se respectă un principiu de bază şi anume că nu se 
folosesc mai multe canale de comunicare simultan, ci unul singur. Acest canal este stabilit în 
funcţie de gravitatea cazului de către directorul sau directorul adjunct al CCPI.  

Southeast European Law Enforcement Center (SELEC), fostul Centru SECI, 
reprezintă o organizaţie din sud-estul Europei care acţionează în domeniul combaterii 
criminalităţii transfrontaliere, la nivel operaţional.  

Centrul SELEC este o structură de cooperare cu participare internaţională, cu statut 
de misiune diplomatică pe teritoriul României. SELEC coordonează operaţiuni specializate în 
domeniul maşinilor furate, a drogurilor, traficului de persoane colaborând şi cu statele cu 
statut de observator, de exemplu SUA prin FBI şi CIA. Colaborarea implică un anumit circuit 
de comunicare. Astfel, poliţistul român poate face schimb de date cu autorităţile americane 
prin CCPI, care la rândul său se adresează Centrului. Centrul contactează ofiţerul de legătură 
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american care, la rândul său, contactează autorităţile americane. Traseul comunicării este 
sintetizat în figura 2: 
 

  
 

 
 

 
2.2. Activităţi de cooperare internaţională 

Cooperarea poliţienească prin prisma Convenţiei de aplicare a Acordului Schengen 
se realizează prin: schimbul de informaţii, ofiţerii de legătură, supravegherea transfrontalieră, 
urmărirea transfrontalieră, asistenţa reciprocă în vederea menţinerii ordinii şi siguranţei 
publice, cooperarea poliţienească prin acorduri bilaterale la frontieră, operarea unui sistem de 
date comun. Armonizarea legislaţiei şi procedurilor Uniunii Europene în acest domeniu ar 
înlesni schimbul de informaţii operative între structurile participante la cooperare. Conform 
convenţiei de aplicare a Acordului Schengen,  Titlul III., capitolul 1, art. 39 (1), scopul 
cooperării poliţieneşti la nivel european este asistenţa în scopul prevenirii, descoperirii şi 
investigării faptelor ce trebuie pedepsite. 

Instrumentele de cooperare sunt adaptate necesităţilor. Astfel, urmărirea 
transfrontalieră, sistemul de semnalări SIS, mandatul european de arestare apar ca măsuri 
compensatorii necesare în contextul libertăţii de mişcare a persoanelor în Uniunea Europeană. 

Semnalarea în Sistemul de Informatii Schengen cu privire la o persoană căutată 
pentru a fi arestată echivalează cu un mandat european de arestare în toate cazurile în care se 
aplică Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002, privind mandatul 
european de arestare şi procedurile de predare între statele membre.  

Reţinerea şi arestarea în baza semnalării introduse în Sistemul de Informaţii 
Schengen este posibilă în cazul obţinerii unui rezultat pozitiv cu privire la o persoana pentru 
care un alt stat membru a introdus o semnalare în vederea arestării.  

Cererea de arestare provizorie în vederea extrădării este standardizată şi conform art. 
44 din Legea nr. 302/2004, trebuie să precizeze următoarele informaţii: autoritatea care 
solicită arestarea provizorie în vederea extrădării,  datele de identificare a persoanei urmărite 
internaţional, existenţa unui mandat de arestare, confirmarea valabilităţii hotărârii 
judecătoreşti,  expunerea faptelor, dispoziţiile legale aplicabile, confirmarea că va fi transmisă 
cererea de extrădare. 

Cooperarea poliţienească se consolidează pentru a răspunde nevoii de securitate,20 
ceea ce impune diferite situaţii de comunicare. Tratatele şi acordurile bilaterale reprezintă alte 
instrumente de cooperare poliţienească. Un document de colaborare bilaterală implică un 
acord pe linie de muncă, de exemplu în vederea combaterii migraţiei ilegale. Cooperarea se 
mai realizează prin punctele comune de contact, unde de-a lungul timpului au existat şi 
poliţişti proveniţi din alte ţări, de unde şi nevoia de comunicare printr-o limbă comună. 

 
2.3. Paradigme comunicative ale cooperării poliţieneşti 

Schimbul de informaţii necesar cooperării internaţionale implică utilizarea unor 
structuri comunicative în limbă străină care facilitează cooperarea poliţienească. La nivel de 
CCPI, se face schimbul de informaţii legate de infracţiuni comise, descrierea suspecţilor şi 

20 Klaus-Dieter, BORCHARDT, The ABC of European Union Law, Publication Office of the  European Union, 
2010,  p.24 

Figura 2 Fluxul comunicării 
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legăturile dintre aceştia, prevenirea unor fapte ilegale iminente, cât şi precizarea 
competenţelor teritoriale şi materiale şi datele de contact ale poliţiştilor care se ocupă de caz.  

Vocabularul necesar pentru transmiterea informaţiilor se referă la vârstă, descrierea 
fizică, detalii legate de tiparul de comportament, legăturile dintre suspecţi, rudenie, prietenie, 
asocieri, anturaj, modus operandi, pregătirea, tentativa, comiterea infracţiunilor, locul, timpul, 
tipul de infracţiune, circumstanţe particulare, victime, obiecte distruse, pagube, metodele de 
anchetare, legislaţia în vigoare referitoare la infracţiunile transfrontaliere, veniturile şi 
bunurile achiziţionate prin activitatea infracţională.  

Solicitarea de informaţii legate de descrierea persoanei s-a standardizat la nivel 
conceptual şi ulterior la nivel de limbaj. Majoritatea tipologiilor s-au standardizat în cele trei 
limbi analizate prin studiul comparativ în limba română, engleză şi franceză a vocabularului 
util schimbului de date în ceea ce priveşte descrierea persoanei. De exemplu, analizând 
termenii putem observa că alias s-a generalizat în limba română, engleză, cât şi în limba 
franceză. Dacă în limba engleză există un acronim care introduce pseudonimul, a.k.a. -also 
known as,  în limba franceză sintagma este o structură complexă “également connu sous le 
nom.” Încă un exemplu  prin care limba engleză excelează ca limbă sintetică este termenul 
blotchy care are corespondent o întreagă sintagmă în limba franceză couvert de taches, care 
descrie un ten cu pete.  

Limba română familiară preia din limba franceză sintagma cheveux coupés en brosse 
pentru părul tuns scurt periuţă, în timp ce limba engleză foloseşte sintagmele sintetice crew 
cut sau army haircut.  

În descrieri, se recomandă evitarea sintagmei franţuzeşti au front bas pentru a descrie 
o persoană cu fruntea îngustă, deoarece aceasta are conotații negative legate de intelectul unei 
persoane. Acelaşi lucru se întâmplă cu sintagma square head din limba engleză.  

În plus, precizia terminologică impune evitarea termenilor subiectivi, cum ar fi faţă 
plăcută, ochi frumoşi, termeni nerelevanţi pentru schimbul de date privind descrierea 
persoanei.  

Concluzii 
În concluzie, acest capitol a argumentat modul prin care comunicarea standardizată 

serveşte cooperării internaţionale prin intermediul instituţiilor acreditate să se ocupe de acest 
domeniu și prin instrumentele specifice acestora. Studiul a analizat o situaţie practică şi 
anume schimbul de informaţii în cazul solicitării de date ce privesc descrierea persoanei. 
Comunicarea internaţională şi schimbul de date sunt stabilite prin proceduri clare, însă 
standardizarea terminologică este necesară pentru a evita orice problemă de comunicare. 

 

CAPITOLUL 3 - CORELAREA INSTRUMENTELOR DE LUCRU LEGISLATIVE ŞI 
TERMINOLOGICE STANDARDIZATE ÎN DOMENIUL COMUNITAR AL 

POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 
 

Obiectivele pe care studiul le atinge în abordarea celei de-a treia direcţii de cercetare 
a instrumentelor standardizate în aplicarea legislaţiei Schengen sunt: observarea aplicării 
regimului lingvistic comunitar standardizat utilizat de instituţiile europene prin analiza unor 
instrumente de lucru. În acest sens, cercetarea vizează unele politici, strategii şi regulamente 
care prezintă un caracter universal în ceea ce priveşte limbajul şi analizează Acquis-ul 
Schengen din perspectiva desideratului multilingvismului. 
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3.1. Multilingvismul în legislaţia comunitară 
 
În prezentarea politicii lingvistice a UE, am analizat multilingvismul în legislaţia 

comunitară, am abordat iniţial izvoarele şi formele de manifestare, urmând o prezentare a 
avantajelor şi dezavantajelor multilingvismului ca politică a legislaţiei comunitare. 

Se poate vorbi de un limbaj comunitar încă de la primele încercări de a realiza o piaţă 
comună, o uniune vamală, libertăţi care permit circulaţia mărfurilor, capitalurilor şi 
persoanelor.  

În cadrul acquis-ului Schengen diversitatea limbilor, multilingvismul şi încercarea de 
uniformizare la nivelul conceptelor au reprezentat deziderate încă de la început. Limbajul 
comunitar trebuie să reflecte diversitatea culturală şi lingvistică din cadrul Uniunii Europene, 
făcând ca instituţiile europene să fie mai accesibile şi transparente pentru cetăţenii statelor 
membre.   

In contextul Uniunii Europene termenul de “multilingvism” se referă în principal la 
abilitatea de a vorbi sau de a utiliza mai multe limbi şi capată un sens suplimentar, acela de 
politică europeană care respectă egalitatea tuturor limbilor oficiale.  

Multilingvismul este susţinut prin elaborarea de proiecte ce au ca scop principal 
crearea condiţiilor necesare pentru a oferi tuturor cetăţenilor posibilitatea de a învăţa două 
limbi străine, în mediu instituţionalizat, crearea unui cadru social care să favorizeze dialogul 
între comunităţi şi cetăţeni.  

Existenţa unui comisar european pentru multilingvism demonstrează încă o dată 
importanţa acordată multilingvismului de către instituţiile europene.  

Avantajele multilingvismului sunt de necontestat prin ocuparea democratică a 
locurilor de muncă, mobilitatea pieţei muncii, coeziunea socială, îmbunătăţirea sistemului 
judiciar, libertatea de a presta temporar servicii transfrontaliere. 

Totuşi, din motive practice, economice, multilingvismul în cadrul Consiliului 
European a cunoscut şi limite. Multilingvismul implică costuri suplimentare pentru traducerea 
documentelor în limba proprie fiecărui stat membru şi de aceea uneori analiza documentelor 
şi negocierile care preced hotărârile legislative se fac adesea într-o limbă de lucru, accesibilă 
celor mai mulţi funcţionari europeni. 

Multilingvismul implică mondializarea actelor comunitare, o standardizare, dar 
dovedeşte şi tendinţa opusă de păstrare a identităţii culturale, reflectată în traducerea 
documentelor în limba proprie a fiecărui stat membru. În ciuda uniformizării, multilingvismul 
păstrează trasăturile identitare ale vorbitorilor acelei limbi. 

Ca avocat al utilităţii standardelor ca “reţete ale realităţii”21, considerăm că 
standardizarea facilitează coerenţa comunicării oficiale UE, eficientizează promptitudinea cu 
care statele membre sunt informate despre noile măsuri legislative propuse şi îşi exprimă 
opinia. Odată aceste norme impuse, fie ele destul de birocratice, comunicarea standardizată 
serveşte cetăţeanului membru U.E., care are acces direct la legislaţia comunitară în limba 
proprie, se poate adresa instituţiilor europene în limba maternă, beneficiind de un regim 
lingvistic democratic, care oferă şanse egale de comunicare în toate limbile statelor membre 
U.E. 

 
 
 
 

21 Lawrence, BUSCH,  Standards: Recipes for Reality, MIT, Massachusetts, 2011, p.3 
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3.2.  Regimul lingvistic al legislaţiei comunitare 
 

Studiul prezent analizează unele norme stricte pe care legislaţia comunitară trebuie să 
le respecte în ceea ce priveşte instrumentele legislative cu caracter obligatoriu, cum ar fi 
regulamentul, directiva şi decizia, cât şi instrumentele legislative cu caracter neobligatoriu ca 
recomandările, avizele, orientările generale şi declaraţiile interinstituţionale. 

Standardizarea este un instrument care asigură receptarea şi utilizarea identică, de 
către toţi vorbitorii, a semnificaţiei noţiunilor, având un caracter conştient şi raţional.  

În spaţiul cultural comunitar se remarcă tendinţa de simplificare a textului juridic în 
vederea asigurării clarităţii şi accesibilităţii textului de lege care se adresează publicului larg, 
deci unor receptori nespecialişti.  

Această direcţie răspunde obiectivului de a analiza standardizarea comunicării prin 
observarea unor norme stricte pe care legislaţia comunitară trebuie să le respecte. Varianta 
tradusă în limba română a oricărui text de lege comunitar respectă aceleaşi standarde formale 
şi de conţinut ca textul sursă.  

Terminologia domeniului poliţienesc prezintă trăsături distincte, care reflectă un 
anumit domeniu al cunoaşterii oglindit în limbajul specializat. Legislaţia comunitară privind 
frontierele de stat implică activitatea poliţiei de frontieră, domeniu în continuă schimbare şi 
adaptare la normele impuse de organismele internaţionale.  

Pornind de la subipoteza existenţei limbajului specializat de poliţie de frontieră, care 
se distinge de limbajul poliţienesc prin trăsături proprii, studiul demonstrează existenţa unui 
corp comun de termeni, folosiţi unitar şi recunoscuţi de specialişti. Activitatea de 
standardizare terminologică este atributul organizaţiilor şi organismelor de standardizare, care 
oferă un sistem de referinţă de calitate, recunoscut unanim.  

ISO, abreviere internaţională pentru Organismul Internaţional de Standardizare, este 
o confederaţie internaţională de stabilire a normelor în toate domeniile.22 În ceea ce priveşte 
standardizarea terminologică, există comitetul tehnic 37 care elaborează standarde care se 
referă la terminologie. Scopul standardizării terminologice este clarificarea conceptelor utile 
comunicării umane. Terminologia domeniului specializat analizat nu este o colecţie arbitrară 
de termeni, ci reprezintă un sistem terminologic coerent care corespunde sistemului 
conceptual. 

În ceea ce privește procesul armonizării legislative, tratatele Uniunii Europene 
reprezintă începutul procesului odată cu Tratatul de la Paris din 1951. Ulterior, Tratatul de la 
Roma, semnat la data de 25 martie 1957 şi intrat în vigoare în 1958, punând bazele Pieţei 
Comune şi Comunităţii Europene a Energiei Atomice, poate fi considerat un precursor al 
armonizării legislaţiei comunitare prin măsurile care vizau aplicarea unor proceduri care să 
permită apropierea legislaţiilor naţionale.  

Mai târziu Actul Unic European, Tratatul de la Maastricht, Tratatul de la Amsterdam 
şi Tratatul de la Lisabona au reprezentat etape importante ale procesului de armonizare a 
legislaţiei. Crearea unor politici comune ale Uniunii Europene a avut de asemenea un rol 
important în procesul de standardizare.  

Standardizarea este facilitată de dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii în domeniului 
comunicării, de transferul liber de cunoştinţe şi produse, de multilingvism. 

Studiul prezent analizează standardele ca pe nişte filtre care stabilesc repere de atins. 
Şi ca orice fenomen complex, standardizarea a adunat atât laude cât şi critici. 

Un beneficiu al utilizării standardelor rezultă din faptul că standardele constituie 
prima cale pentru demonstrarea conformităţii cu reglementările şi legislaţia în vigoare.  

22 Eugenia, AGHINII, Valentin BĂRDEANU,  Maruca HUMELNICU, Standardizarea partenerul 
dumneavoastră, ASRO, Bucureşti, 2006, p. 6. 
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Standardele devin nişte instrumente de lucru, repere în evaluarea calităţii. În cazul 
studiului prezent, stabilirea unor standarde clare în comunicarea specializată în domeniul 
comunitar al poliţiei de frontieră care să vizeze utilizarea unui corpus de termeni specializaţi 
ar eficientiza comunicarea, de unde şi rezultatele pozitive în construirea unor relaţii durabile 
în cadrul instituţiei poliţiei de frontieră. 

Dreptul comunitar este un drept unificat şi armonizat, iar în procesul traducerii unor 
asemenea texte nu se pune problema diferenţei de sisteme juridice . 

Traducătorului acquis-ului comunitar îi revine sarcina de a traduce texte legislative 
publice, tratate, convenţii, directive, protocoale care sunt standardizate. Instrumentele 
electronice de traducere asistată, „Ghidul stilistic de traducere în limba română pentru uzul 
traducătorilor acquis-ului comunitar,”23 bazele de date IATE, QUEST, memoriile de traducere 
şi programele EURAMIS și Trados sunt foarte utile în acest scop.  
 

3.3. Instrumente terminologice folosite în aplicarea legislaţiei europene 
 

Traducerea textelor comunitare specializate presupune standardizarea limbajelor 
folosite.  Jargonul comunitar este adesea denumit eurolect24, având trăsăturile lui distincte. 
Limbajul Uniunii Europene şi implicit terminologia acestuia impun o creştere a inventarului 
la nivelul împrumuturilor şi a calcurilor, în sectorul cuvintelor internaţionale, prin acestea 
vehiculându-se concepte, principii, proceduri şi practici europene. 

Normele şi procedurile din cadrul procesului decizional al UE sunt prevăzute în 
tratate şi sunt armonizate. Fiecare nouă propunere de proiect legislativ european trebuie să 
aibă la bază un articol specific din tratat, menţionat ca „temei legal” pentru propunerea 
respectivă.  

Instrumentele legislative se aleg în funcţie de efectele juridice propuse, generând fie 
obligaţii directe sau libertatea statelor membre de a alege modalitatea de punere în aplicare.  

Ipoteza existenţei unui corp terminologic comun, specific limbajului comunitar de 
poliţie de frontieră, folosit unitar, este dovedită prin studiul de caz.  Partea practică a acestui 
capitol vizează abordarea terminologiei standardizate pornind de la termenii extraşi prin 
analiza documentelor comunitare care descriu activitatea poliţiei de frontieră. În analiza 
documentelor am observat iniţial conţinutul comunicării, descrierea obiectivă, sistematică şi 
cantitativă a acestuia, structurile repetitive, şabloanele folosite în traducere, analiza 
frecvenţelor,  tendinţelor, urmată de analiza raporturilor dintre termeni.  

După listarea şi clasificarea termenilor pe domenii şi subdomenii, cercetarea a 
continuat cu exemplificarea acestor trăsături comune. După ce termenii au fost identificaţi în 
contexte,  studiul a arătat că domeniul specific poliţiei de frontieră dispune de un sistem 
lingvistic, în care termenii se caracterizează prin univocitate şi non-ambiguitate, având un 
caracter stabil, monoreferenţial, precis. Termenii trebuie să îndeplinească mai multe condiţii: să 
fie unităţi lingvistice integrabile în enunţuri, iar semnificatul unui termen să se definească în 
raport cu ansamblul de semnificaţii aparţinând aceluiaşi domeniu.  

Analizând rezultatele, am reflectat asupra gradului de tipicitate a elementelor 
categoriei termenilor comunitari specializaţi în activitatea de poliţie de frontieră. Rezultatele 
sistematizării sunt de tip hărţi conceptuale şi un glosar de termeni, cuprinzând date ordonate 
după anumite criterii. Pentru a stabili însă elementele prototipice în cadrul categoriilor de 
termeni specifici documentelor comunitare şi legislaţiei comunitare am recurs la metoda 

23 http://publications.europa.eu/code/ro/ro-000100.htm Ghidul stilistic 
24 Roger, GOFFIN, L'eurolecte: oui, jargon communautaire: non, în „Meta”, XXXIX, no. 4, Prese de 
l'Université de Montréal, Montréal, 1994, p. 636-642). 
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chestionarului. Reprezentarea mentală a categoriei se face prin câteva prototipuri ale 
categoriei respective. Stabilirea apartenenţei unui item la o categorie se realizează prin 
compararea acestuia cu prototipurile categoriei. 

Rezultatele arată că subiecţii chestionaţi utilizează termenii specializaţi standardizaţi 
în limba română, comunicând eficient la nivel naţional. În ceea ce priveşte utilizarea 
termenilor standardizaţi corespondenţi în limba engleză, chestionarul a dovedit că termenii 
care sunt împrumutaţi din limba engleză, calcurile şi acronimele sunt frecvent utilizate în 
comunicarea internaţională. În ceea ce priveşte terminologia specializată de poliţie de 
frontieră care aparţine categoriei metodelor de control al documentelor, aceasta este cunoscută 
doar în măsura aplicativităţii la locul de muncă.  

Studiul prezintă câteva trăsături ale eurojargonului în contextul legislaţiei comunitare 
şi a traducerilor documentelor care fac parte din acquis-ul comunitar prin exemplificări 
concrete din regulamentul Nr. 562/2006, aşa-numitul Cod al Frontierelor Schengen, care 
prezintă constrângeri formale şi de conţinut specifice oricărui regulament. 

Se poate remarca organizarea ierarhică a textului şi a diverselor sale subdiviziuni. 
Tot în cadrul factorilor formali trebuie menţionată existenţa unor scheme specifice de 
organizare textuală, care, prin grafica textului împărţit pe articole, contribuie la asigurarea 
coeziunii şi coerenţei textului. Principalele elemente structurale ale actelor comunitare sunt: 
titlul, preambulul care cuprinde formula introductivă, referirile şi considerentele şi partea 
dispozitivă care cuprinde dispoziţiile generale, dispoziţiile de fond, dispoziţiile tranzitorii, 
dispoziţiile diverse şi dispoziţiile finale. 

Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene adică Official 
Journal of the European Union, denumire ulterioară Tratatului de la Nisa. Elementele care fac 
mai uşor de găsit actele comunitare sunt numărul CELEX 32006R0562 care conţine litera R, 
specifică pentru orice regulament publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, titlul 
REGULATION (EC) No 562/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL,25 informaţiile privind publicarea prin utilizarea codului JO pentru a desemna 
Jurnalul Oficial urmat de litera L 105, număr identic atât în varianta originală, cât şi în textul 
tradus, numărul paginii la care se găseşte actul, locul adoptării, semnăturile pentru 
Parlamentul European şi pentru Consiliu. 

Referirile prezintă temeiul juridic al actului şi enumeră actele procedurale 
premergătoare. În engleză, referirile încep întotdeauna cu structura “Having regard to” tradusă  
standardizat prin „având în vedere”. Regulamentul continuă cu expunerea de motive pentru 
care a fost adoptat respectivul act comunitar.  

Termenul de adoptare a actului comunitar este menţionat la sfârşitul regulamentului 
printr-o formulare standard: “This Regulation shall enter into force on 13 October 2006". 
Locul şi data adoptării actului comunitar sunt menţionate în formula finală: “Done at 
Strasbourg, 15 March 2006.”26  

În spaţiul cultural anglofon se remarcă tendinţa de simplificare a textului juridic, în 
vederea asigurării clarităţii şi accesibilităţii textului de lege analizat, care se adresează 
publicului larg, adică tuturor persoanelor care trec frontierele interne sau externe ale unui stat 
membru al Uniunii Europene, deci unor receptori nespecialişti. Aceeaşi tendinţă pare să se 
uniformizeze la nivelul traducerii standardizate.  

Un principiu de bază este fidelitatea faţă de textul sursă, evitându-se interpretările. 
Regulamentul  vizează  tema trecerii frontierelor, de unde şi termenii specializaţi din acest 
domeniu: “the definition of common rules on the movement of persons across borders”, 
pentru „definirea de norme comune”, “the establishment of a common corpus” pentru 
„instituirea unui corpus comun”, “consolidation and and development of the acquis”, pentru 

25 REGULAMENTUL (CE) NR. 562/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI 
26 Adoptat la Strasbourg, 15 martie 2006. 
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„consolidarea şi dezvoltarea acquis-ului” şi sintagme specifice: „acorduri bilaterale”, 
„dispoziţii speciale”, „executarea mandatului”. 

Alte particularităţi ale textului de lege sunt inventarierea tuturor situaţiilor prototipice 
prin serii enumerative exhaustive sau prin utilizarea unor structuri lungi prin coordonare 
copulativă. De remarcat, de asemenea, este gradul mare de stereotipizare prin formulele 
prefabricate la nivelul propoziţiei cum ar fi „hotărând în conformitate cu procedurile”. 

În plus, deşi traducerea textului juridic permite puţină libertate traducătorului, 
considerăm că şi legislaţia comunitară tradusă standardizat la nivelul direcţiilor de traduceri 
din cadrul Consiliului European ar putea prezenta unele dificultăţi de echivalare 
terminologică,  permiţând îmbunătăţiri. Astfel structura “regular ferry connection” tradusă 
prin „legături  regulate prin nave de feribot” ar putea fi înlocuită prin  “legături  frecvente”, 
evitându-se calcul lingvistic. De asemenea, este surprinzătoare traducerea explicită pentru 
“persons for whom an alert has been issued for the purposes of refusing entry” prin traducerea 
implicită neologică “persoană semnalată ca inadmisibilă.” Elipsele din traducerea în română 
prezintă ambiguităţi putând ridica probleme la înţelegerea textului.  

Textul de lege foloseşte preponderent singularul generic pentru a demonstra că legea 
vizează o aplicare generală. Diateza pasivă contribuie la impersonalizarea textului de lege: 
„este definită”, „a fost inclus”, a conjunctivului pasiv „să fie efectuate”, a infinitivului pasiv 
„a fi suspendată”. Aspectul performativ, prescriptiv, de reglementare a comportamentului 
poliţistului de frontieră este redat prin modul conjunctiv alăturat unor verbe modale care arată 
obligaţia: „trebuie să fie însoţită”, „ar trebui să reflecte”, „ar trebui să contribuie”, „ar trebui 
să fie efectuate”, „să fie proporţional cu”.  

Respectarea strictă a structurii şi a regulilor stilistice răspunde nevoii de uniformizare 
a textului comunitar redat în limbile UE.  

În vederea stabilirii categoriilor domeniului de termeni comunitari specifici poliţiei 
de frontieră am clasificat termenii obţinând următoarele subdomenii sau taxonomii conform 
criteriului semantic: dotare, acquis Schengen, documente, persoane implicate, instituţii, 
sarcini, tipuri de frontieră, mijloace de transport.  

Am întocmit liste bilingve de termeni, găsind echivalenţii în limba engleză fie în 
legislaţia bilingvă Eurlex, fie în texte de specialitate. Ulterior am diseminat lista de termeni, 
primind observaţiile specialiştilor din domeniul poliţiei de frontieră. Pentru a putea stabili 
termenii prototipici, am selectat din cadrul acestor categorii  două care ni s-au părut relevante 
pentru această direcţie a studiului şi anume termenii care să descrie legislaţia comunitară din 
domeniul poliţiei de frontieră şi termenii care să descrie documente comunitare. 

Am realizat chestionarul dispunând termenii bilingvi pe două coloane. Eşantionul de 
subiecţi a fost format din cincisprezece poliţişti de frontieră, pe care i-am rugat să bifeze în 
căsuţele corespunzătoare termenii pe care-i folosesc în activitatea lor.  

După comparaţia rezultatelor am remarcat că unii termeni standardizaţi de poliţie de 
frontieră sunt mai puţin utilizaţi, datorită specializării foarte mari. Este cazul termenilor care 
denumesc modurile de falsificare a documentelor ştanţare folie de protecţie, folie aplicată 
prin coasere, zonă de citire optică. Aceşti termeni ar putea constitui o categorie aparte, foarte 
specializată, cunoscută doar de cei care lucrează în domeniul controlului documentelor.  

De asemenea, cu o excepţie, rezultatele chestionarului au arătat că în general cei care 
utilizează termenii specializaţi în limba română cunosc termenii specializaţi echivalenţi în 
limba engleză, de unde şi dovada vie a interesului pentru cooperarea internaţională.  

Concluzii 
Standardizarea ca fenomen cultural prezintă unele avantaje şi dezavantaje, însă 

standardizarea terminologică în cadrul Uniunii Europene este o realitate de necontestat şi o 
tendinţă de comun acceptată. Standardizarea nu înseamnă însă o singură limbă utilizată 
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universal, ci redarea similară a conceptelor unui domeniu specializat prin termeni specifici în 
limbi diferite.  

Studiul a avut ca principal obiectiv prezentarea profilului limbajului comunitar de 
poliţie de frontieră în cadrul stilurilor funcţionale ale limbii literare, remarcând standardizarea 
acestuia atât la nivel de conţinut terminologic, cât şi la nivel formal. Cercetarea a analizat şi 
standardele instrumentelor legislative obligatorii şi neobligatorii care sunt specifice fiecărui 
instrument în parte în funcţie de efectele vizate. Ulterior am analizat terminologia specifică 
domeniului comunitar specializat din domeniul poliţiei de frontieră, demonstrând trăsăturile 
relevante ale stilului şi exemplificând prin argumente din Codul frontierelor Schengen, 
analizat comparativ în varianta în limba română şi engleză. După ce am identificat termenii 
specializaţi domeniului analizat i-am grupat în arbori conceptuali organizându-i pe categorii. 
În final, pentru a verifica ipotezele de debut am comparat termenii respectivi cu termenii 
rezultaţi în urma administrării chestionarului. Astfel demersul teoretic a fost verificat prin 
rezultatele practice, iar analiza terminologică a reprezentat o incursiune într-o zonă a cărei 
“frontiere” se limitează la domeniul comunitar specializat specific poliţiei de frontieră.  

CAPITOLUL 4 - STANDARDIZAREA COMUNICĂRII POLIŢIENEŞTI ÎN 
MISIUNILE INTERNAŢIONALE 

Obiectivele acestei direcţii de cercetare vizează demonstrarea standardizării 
comunicării în contextul misiunilor internaţionale prin abordarea trăsăturilor definitorii 
specifice acestora în funcţie de perioada de timp, a forului organizator, a mandatului. 
Următorul obiectiv de atins este exemplificarea standardizării în comunicarea internaţională 
poliţienească, fie ea oficială sau colocvială, scrisă sau orală, cu trăsăturile specifice limbajului 
specializat de misiune prin utilizarea termenilor strict specializaţi, dar şi a celor de confluenţă 
cu limbajul juridic, administrativ şi militar, utilizarea de construcţii şi sintagme fixe, a 
codurilor şi abrevierilor, a eufemismelor şi a termenilor corecţi din punct de vedere politic. Al 
treilea obiectiv este eficientizarea procesului de comunicare în misiunile internaţionale prin 
realizarea unor standarde în domeniul pregătirii profesionale poliţieneşti, care să uniformizeze 
nivelul de cunoştinţe necesar participării la misiuni, procedurile standard de selecţie a 
participanţilor şi de evaluare a nivelului de comunicare după misiune.  

Specificitatea comunicării în misiunile internaţionale este dată de caracterul sistemic, 
unitar, datorită normelor şi regulilor stabilite. În ciuda tendinţei de omogenizare a comunicării 
internaţionale există şi elemente eterogene, care ţin de trăsăturile culturale şi de civilizaţie 
distincte, existente la nivelul fiecărui participant  la misiune. Pentru a putea preveni diferite 
deformări ale mesajului, organizaţiile internaţionale încearcă să impună reguli şi standarde de 
comunicare, care să se aplice atât la nivel de formă, procedură, cât şi la nivel de conţinut.  
Aceste norme şi reguli devin obligatorii, în măsura în care statele sunt de acord să le respecte. 
Standardizarea comunicării poliţieneşti în misiunile internaţionale este un domeniu de interes 
la nivel mondial, deoarece forurile organizatoare sunt supranaţionale, iar participanţii au 
nevoie de un standard comun de comunicare şi procedură pentru a funcţiona optim. 

Am realizat cercetarea  comunicării poliţieneşti în misiuni internaţionale prin studiul 
documentelor, prin analiza termenilor specializaţi şi selecţia acestora pe baza criteriului  
frecvenţei, monoreferenţialităţii şi a formării sintagmelor specializate. Ulterior am utilizat 
ancheta prin interviu, focus grupul şi studiul de caz. Am identificat aproape 500 de termeni 
specifici misiunilor internaţionale, atât în limba engleză, cât şi în limba franceză, termeni 
simpli şi compuşi, sintagme, abrevieri.  
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4.1. Tipuri de misiuni internaţionale 
 

Acest subcapitol prezintă o abordare integrată a comunicării standardizate în 
misiunile internaţionale. Astfel, deşi fiecare misiune are particularităţile ei, totuşi putem 
identifica un numitor comun în nevoia de standarde în comunicare şi proceduri. În plus, 
considerăm că acest domeniu prezintă o dinamică mare care reflectă cel mai bine instabilitatea 
şi mutaţiile de putere. 

Iniţial, operaţiunile de menţinere a păcii ONU au avut ca obiectiv principal 
gestionarea unui conflict internaţional prin desfăşurarea în zonele de conflict de forţe militare 
care aveau misiuni de observare, patrulare şi raportare. Misiunile ONU au vizat ulterior şi 
conflictele interne având un rol de asistenţă umanitară, de promovare şi apărare a drepturilor 
omului, de organizare de alegeri democratice şi de asigurare a ordinii publice. Din 1993, în 
cadrul Departamentului de operaţiuni de menţinere a păcii27 al ONU, există o unitate civilă 
formată din poliţişti. În 2007, Divizia de poliţie a devenit parte a  Departamentului de 
operaţiuni de menţinere a păcii.   

Forţa Internaţională de Asistenţă pentru Securitate (ISAF) reprezintă prioritatea 
operaţională cea mai importantă a NATO şi, în acelaşi timp, este cea mai amplă operaţiune 
Aliată din istoria Alianţei Nord-Atlantice. De la prima operaţiune de menţinere a păcii care   
s-a desfăşurat în Balcani la începutul anilor 1990, numărul misiunilor NATO a fost în 
constantă creştere şi diversificare. Astăzi se desfăşoară misiuni NATO în lumea întreagă prin 
participarea la mai multe teatre de operaţiuni în Afghanistan, Kosovo, ţărmul Mediteranei, 
Cornul Africii şi Somalia28. 

Încă de la început, din 2008, România s-a implicat în misiuni civile şi militare. 
Observând evoluţia misiunilor internaţionale în timp, se poate remarca tendinţa de 
diversificare, de implicare a mai multor foruri şi de mai mult personal, depolitizarea 
obiectivelor misiunilor, accentul pus pe drepturile omului, găsirea unor instrumente adecvate 
de cooperare. 

Poliţia Română participă cu personal la mai multe tipuri de misiuni pregătite de 
diferite organizaţii sau foruri.  

Misiunile ONU diferă în funcţie de timp şi context, însă există şi coordonate 
invariabile indiferent de misiune. Acestea sunt: principiul neutralităţii şi imparţialităţii. Încă 
de la început echipa ONU a fost formată din mai multe naţiuni, de unde şi nevoia de 
comunicare într-o limbă cunoscută de toţi. În scopul atingerii obiectivelor misiunilor ONU 
este necesar ca observatorii să aibă anumite competenţe printre care cele de comunicare în 
limbă străină. Conform Compartimentului Afaceri Europene29, în prezent Poliţia Română 
participă la un număr de 10 misiuni de menţinere a păcii de pe patru continente, respectiv 
America Centrală, Asia, Africa şi Europa. 

Misiunile sub egida Uniunii Europene dispun de instrumentele din cadrul Politicii 
Europene de Securitate şi Apărare şi de mijloacele civile sau militare pentru intervenţia în 
orice tip de conflict şi în orice moment al acestuia.  

În ceea ce priveşte comunicarea în cadrul Forţei de Poliţie Europene, problemele 
identificate ţin de eterogenitatea ei, de nivelul variat de cunoaştere a limbii misiunii, care, în 
cazul misiunilor UE, este în general engleza.  

Forţa de Jandarmerie Europeană poate fi implicată de UE, atât în misiunile de 
gestionare a crizelor militare sub egida N.A.T.O., O.N.U., O.S.C.E., cât şi-n operaţiuni de 
gestionare civilă a crizelor. Aceste capabilităţi operaţionale crescute se datorează 

27 Department of Peacekeeping Operations (DPKO) 
28 OTAN http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52060.htm 
29 http://www.politiaromana.ro/biroul_afaceri_europene.htm 
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standardizării formelor şi procedeelor de acţiune însuşite în cadrul exerciţiilor şi aplicaţiilor 
tactice desfăşurate în comun.  

România s-a implicat activ în acţiunile OSCE din Bosnia-Herţegovina, Albania, fosta 
R.F. Iugoslavia, Belarus, Kosovo şi Macedonia. O serie de reprezentanţi români au participat 
ca observatori la alegeri sau în cadrul misiunilor din teatrele de operaţiuni.  

Analizând tipologia misiunilor în funcție de mandat, am remarcat că acestea şi-au 
accentuat caracterul multidisciplinar prin abordarea integrată a mai multor atribuţii: politice, 
umanitare, de rezolvare a conflictelor, de asistenţă electorală, de deminări, de refacere a 
administraţiilor locale, de dezvoltare economică.  

Înţelegerea mandatului şi obiectivelor misiunii de către părţile implicate în conflict 
este un deziderat care poate deveni o realitate printr-o bună strategie de comunicare. Printr-o 
informare eficientă se poate menţine o atitudine cooperantă din partea părţilor aflate în 
conflict, precum şi sprijinul comunităţii internaţionale.  

Mandatul misiunilor de menţinere a păcii este redefinit şi în cadrul sesiunii din 2010 
a C34: Priorităţile, obiectivele şi strategia Uniunii Europene, care susţine reformarea 
sistemului ONU de menţinere a păcii prin stabilirea a patru mari domenii de interes: 
dezvoltarea politicilor, dezvoltarea capabilităţilor, sprijinul în teren şi planificarea şi controlul. 
Aceste obiective pot fi realizate prin eforturi integrate în cadrul cărora comunicarea joacă un 
rol important. Poliţia internaţională poate executa misiuni de întărire a forţelor locale de 
poliţie, misiuni de substituţie a forţelor locale de poliţie şi misiuni de asistenţă.  

Agenţia Europeană pentru Managementul Cooperării Operaţionale la Graniţele 
Externe ale Statelor Membre (FRONTEX) coordonează toate activităţile forţelor naţionale de 
frontieră la graniţele externe ale Uniunii Europene. Mandatul Agenţiei implică sprijin oferit 
ţărilor membre prin instruire, ajutor tehnic, cercetare şi coordonare în organizarea 
operaţiunilor comune. Operaţiunile regionale Frontex implică detaşarea unor ofiţeri specialişti 
care să ofere consultanţă şi ajutor cu mijloace tehnice, pentru a efectua controlul la punctul de 
trecere al frontierei.  

În concluzie, eforturi comune  sunt necesare în vederea realizării unei stări de 
securitate la nivel mondial. Studiul prezintă particularităţile misiunilor tradiţionale, de 
început, care aveau un mandat simplu şi evoluţia acestora  în timp, ca răspuns la necesităţile 
operaţionale. În plus, cercetarea a arătat că mandatul unei misiuni se poate modifica în funcţie 
de deciziile autorităţilor organizatoare, care analizează situaţia şi modifică intervenţia 
internaţională, pentru a răspunde cât mai bine necesităţilor identificate. De aceea, forurile de 
decizie trebuie să adopte abordări multidimensionale care să asigure un grad ridicat de 
interoperabilitate globală misiunilor internaţionale. 

 
4.2. Necesitatea standardizării comunicării în misiuni internaţionale 

 
Argumentăm subipoteza standardizării comunicării în misiunile internaţionale prin 

limbajul specific care prezintă termeni, sintagme şi structuri fixe, monoreferenţiale. Se 
folosesc aceleaşi coduri şi abrevieri, atât în comunicarea scrisă, cât şi în cea orală. Există mai 
multe tipuri de comunicare în misiuni în funcţie de mediu, de canalele de comunicare aferente 
şi de trăsăturile specifice. Se aduc argumente şi exemple pentru a dovedi beneficiile 
standardizării comunicării poliţieneşti în misiunile internaţionale.  

Comunicarea oficială30 poate lua forma scrisorilor oficiale sau neoficiale, note 
verbale, informări interne, notificări interne, faxuri, scrisori electronice. Există norme clare de 
utilizare a fiecărui instrument de comunicare.  

30Peter HEEPEN, Guenther FREISLEBEN La Police des Nations Unies: Restaurer l’Ordre à la Fin des 
Hostilités. Institut de formation aux opérations de paix 2008, Williamsburg ,USA, p. 48.  

 21 

                                                           



STANDARDIZAREA COMUNICĂRII INTERNAȚIONALE POLIȚIENEȘTI                         Oana Andreea POPESCU 

Forma cea mai frecventă de comunicare în misiune este raportul. Pentru a beneficia 
de toate avantajele raportului trebuie respectate nişte reguli simple care ajută la standardizarea 
sa. Există reguli de redactare în ceea ce priveşte abrevierea numelor unei instituţii, utilizarea 
majusculelor, redactarea datelor, forma, numele persoanelor şi ale locurilor, utilizarea cifrelor, 
succesiunea faptelor. Raportul se redactează în cuvinte simple şi cunoscute într-un stil neutru 
sau oficial. Incidentele sau anchetele sunt prezentate în raport la persoana întâi, timpul 
prezent. Obiectivul raportului este să ofere informaţii detaliate despre un incident sau 
eveniment.  

Rapoartele poliţieneşti ONU pot fi de mai multe feluri: de incident, de constatare 
medico-legală, de contravenţie, raportul urgent, raportul de activitate zilnică. Toate aceste 
rapoarte sunt predefinite, iar datele se introduc într-un formular tip. Rapoartele narative sunt 
cele de anchetă, declaraţiile victimei, martorului, suspectului şi raportul scris în urma 
interogatoriului. 

Comunicarea poliţienească este analizată din punct de vedere al registrului oficial sau 
colocvial şi din punct de vedere al formei scrise sau orale prin diversele sale instrumente.  

Comunicarea în misiunile internaţionale prezintă particularităţi în funcţie de situaţia 
de comunicare şi publicul ţintă. De asemenea, se mai poate remarca prezenţa clişeelor, a 
formulelor fixe şi folosirea terminologiei de specialitate. Emiţătorul este specialistul, ofiţerul 
detaşat în misiune, iar receptorul este organizaţia cu autoritate de organ legislativ. În cazul 
comunicării de la organizaţia internaţională sub egida căreia se desfăşoară misiunea către 
ofiţerul detaşat în misiune, conţinutul oficial poate avea un caracter normativ. 

Comunicarea poliţistului internaţional variază atunci când interlocutorul este un 
membru al poliţiei locale, al populaţiei locale sau un interpret. În acest sens, poliţistul în 
misiune trebuie să posede abilităţi de comunicare la un nivel avansat, astfel încât pe lângă 
abilitatea de a comunica eficient un mesaj, acesta trebuie să-l adapteze registrului.  

De exemplu, în comunicarea oficială în limba engleză se folosesc structurile: to 
apprehend a criminal sau to combat crime, to detect a false document în timp ce în 
comunicarea colocvială se folosesc corespondenţii lor to catch a criminal, to fight crime şi 
discover a false document. Termenul pickpocket este termenul standardizat pentru furtul din 
buzunare, atât în limba engleză cât şi în limba franceză. Acesta are însă şi corespondenţi 
colocviali argotici în limba franceză: voleur à la tire, vide-gousset, tireur, voleur à la tire. 

De asemenea, dacă analizăm comparativ gradul de colocvialitate al comunicării în 
funcţie de mediu sau canal, se poate remarca că există mai multe trăsături ale stilului oficial  
în comunicarea scrisă, în rapoarte, note interne şi instructaje. Comunicarea orală este mai uşor 
adaptabilă contextual. Astfel, ofiţerul care face ancheta are libertatea să-şi adapteze 
comunicarea în funcţie de interlocutorul său şi de gradul de educaţie al acestuia.  

În schimb,  comunicarea radio este mai puţin permisivă, aceasta impunând nişte 
reguli clare de adresare şi trimitere a mesajului. Comunicarea radio este susţinută prin 
utilizarea procedurilor radio potrivite, a unui set de cuvinte codificate numite prowords/ mots 
de procedure și a alfabetului fonetic internațional. Aceste sintagme limitate la procedura de 
comunicare radio sau telefonică facilitează comunicarea, redând informaţia într-o formă 
concisă, standard.31 Atât procedurile de comunicare radio consecvente şi unitare, cât şi 
protocoalele de comunicare sunt vitale pentru a asigura fidelitatea mesajelor,  condiţie de bază 
pentru succesul unei misiuni.  

Atât comunicarea scrisă, cât şi cea orală în contextul misiunilor internaţionale 
prezintă trăsături specifice cum ar fi gradul ridicat de standardizare, pe care orice candidat la 
misiuni internaţionale trebuie să şi-l asume în comunicarea oficială. 

31 “A word or phrase limited to radio telephone procedure used to facilitate communication by conveying 
information in a condensed standard form. Also called proword.” Dictionary of Military and Associated Terms. 
US Department of Defense 2005. 
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Misiunea ONU reglementează foarte bine din punct de vedere formal regulile de 
redactare a documentelor oficiale în “Ghidul de elaborare, redactare şi transmitere a  
comunicărilor ONU.”32 De exemplu în orice tip de raport, primul paragraf trebuie să includă o 
descriere a subiectului textului, suficient de detaliată, încât să ofere cadrul general pentru 
comunicarea ulterioară.  

În ceea ce priveşte tipurile diferite de rapoarte, acestea sunt clasificate sub diverse 
denumiri. Fără pretenţia de a analiza toate tipurile de rapoarte, studiul de faţă detaliază 
trăsăturile de bază ale raportului iniţial sau preliminar, raportul de incident, raportul 
situaţional zilnic, raportul de anchetă, raportul de accident, şi raportul scurt. 

Abordarea terminologică a limbajului polițienesc folosit în misiunile internaționale 
implică, de asemenea, analiza comunicării la nivel terminologic. Se disting trei categorii de 
termeni cu trăsături comune, dar şi specifice faţă de lexicul comun şi de alte lexicuri 
specializate. Astfel, există termeni strict specializaţi care denumesc tipuri de misiuni și unele 
abrevieri specifice misiunilor. Folosirea jargonului profesional se referă la termenii 
supraspecializaţi folosiţi doar în limbajul poliţienesc de misiune: peace-enforcement, peace-
building, peace-keeping operation33. Există bineînţeles şi o clasă de termeni care se regăsesc 
la confluenţa cu alte domenii, iar în cazul limbajului specific misiunilor internaţionale, 
domeniile de proximitate sunt limbajul juridic, administrativ şi cel de armată. O altă categorie 
de termeni sunt cei generali, utilizaţi cu sens specializat, care se remarcă prin frecvenţă şi sunt 
identificaţi contextual cum ar fi: facilitator, routing. De asemenea, termeni din limbajul 
general participă la formarea de sintagme specifice: final destination, make an enquiry, ban 
on entry, document reader.34  

Ofiţerii de poliţie în misiuni internaţionale trebuie să folosească un limbaj 
standardizat format adesea din clişee care economisesc energia şi efortul de a găsi limbajul 
adecvat pentru situaţia de comunicare.  

Utilizarea structurilor standard facilitează armonizarea procedurilor şi mai ales 
armonizarea legislativă. Sintagmele şi construcţiile fixe sunt părţi ale procedurilor standard, 
care validează o anchetă în instanţă: you can exercise your right to silence35, you will be taken 
into custody,36 sau pot fi asocieri de două trei cuvinte care redau o realitate mai explicit 
configurată printr-o sintagmă decât printr-un cuvânt monoreferenţial substance abuse37, 
preliminary hearing38, minimum use of force39.  

Standardizarea limbajului reflectă nevoia de concizie, precizie şi adaptare la 
contextul misiunilor a vocabularului poliţienesc şi este evidentă în utilizarea acronimelor, 
iniţialismelor şi a codurilor. Abrevierea are două forme de manifestare: prin acronime, care se 
pronunţă ca un cuvânt de exemplu CIV, CIVPOL, DEP, OPLAN, MAJ şi un al doilea tip de 
abrevieri care nu pot fi pronunţate drept cuvinte: AOR, ACCN, BCP, CF, DOB, ID. Adesea 
datorită dorinţei exagerate de concizie, referentul este identificat pe baza acronimului, care 
devine astfel un mediu de comunicare.  

Contextul limbajului misiunilor internaţionale este foarte ofertant în ceea ce priveşte 
domeniul împrumuturilor. Există termeni de origine latină, păstraţi în limbă modus operandi, 
habeas corpus, mémoranda inter office, in rem, post-mortem examination, corpus delicti. Alţi 

32 Department of General Assembly Affairs and Conference Services United Nations Correspondence Manual A 
guide to the drafting, processing and dispatch of official United Nations communications, New York, 2000, p. 8 
33 contingent, arme, toc, cătuşe, glonţ,  
34 “destinaţie finală, make an enquiry, interzicerea intrării, cititorul de documente” 
35 „Puteţi să nu spuneţi nimic” 
36 „veţi fi reţinut” 
37  „consum de droguri” 
38  „audiere preliminară” 
39 „utilizarea minimă a forţei” 
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termeni de origine latină intră în limba engleză pe filiera limbii franceze. Este cazul lui 
laissez-passer, liaison officer,  attaché, guilloches şi al substantivului compus note verbale.  

Vocabularul specializat a cunoscut schimbări care reflectă mutaţiile sociale: 
generalizarea, creată de răspândirea unor practici convenţionalizate blackmail, specializarea, 
motivată de diversificarea activităţilor bribery, ameliorarea şi deprecierea sensului. Dinamica 
terminologică este dovedită şi prin formarea de noi cuvinte care se specializează: estomaquer 
pentru a lovi în stomac. Există termeni care au intrat în limbă cu un sens foarte specializat - 
contingent, ulterior lărgindu-şi sensul şi pentru alte domenii conexe. 

Principiile toleranţei şi a nondiscriminărilor specifice contextului misiunilor 
internaţionale se reflectă în utilizarea termenilor corecţi din punct de vedere politic. De 
exemplu, în cazurile de handicap, termenul corect este person with a disability.  

Fiecare poliţist civil selecţionat să plece în misiune trebuie să poată comunica 
eficient în limba misiunii. De aceea este indispensabil ca ofiţerii aleşi să participe la misiuni 
să aibă abilităţi de comunicare scrisă în limba misiunii, să ştie să redacteze recomandări şi 
rapoarte concise şi precise. De aceea cursurile pe care ofiţerii trebuie să le facă înainte de 
detaşare trebuie adaptate acestor necesităţi identificate.  

4.3. Standardizarea reflectată în experienţa de misiune 
Acest subcapitol argumentează ipoteza de plecare a existenţei unui limbaj specific 

misiunilor internaţionale şi demonstrează standardizarea acestuia printr-o abordare practică 
realizată prin chestionar, interviu şi studiu de caz. Acest subcapitol răspunde şi subipotezei că 
o pregătire standardizată în domeniul limbilor străine facilitează comunicarea internaţională. 

În cazul comunicării în limbă străină în misiuni internaţionale, standardizarea trebuie 
să pornească de la pregătirea uniformă care facilitează comunicarea internaţională, deoarece 
impune un nivel similar de cunoaştere a limbajului specializat. 

În ceea ce priveşte pregătirea în România în domeniul limbilor străine pentru misiuni 
internaţionale, instituţia principală de formare este Institutul de Studii pentru Ordine Publică 
(ISOP). Institutul are misiunea de a asigura cursuri de pregătire a personalului selecţionat 
pentru participarea la acţiuni şi misiuni internaţionale ONU şi EUPOL, activităţi de cooperare 
poliţienească şi de instruire la nivel internaţional.40 

O altă instituţie cu competenţe în pregătirea pentru misiuni internaţionale specifice 
poliţiei de frontieră este Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de 
Frontieră de la Iaşi, care oferă cursuri de perfecţionare în limba engleză în domeniul 
terminologiei Schengen, cursul de  “Cunoaşterea limbilor de circulaţie internaţională necesare 
cooperării în domeniul Schengen” sau cursuri de limba engleză cu terminologie specifică 
pentru rezerva naţională a poliţiştilor de frontieră care urmează să participe la misiuni 
internaţionale European Borderguard Training (EBGT).  

Pregătirea poliţienească în domeniul limbajului specializat în limbă străină este, în 
general, responsabilitatea fiecărui stat. Totuşi există instituţii care şi-au asumat demersul de a 
pregăti la nivel internaţional ofiţerii de poliţie în domeniul limbilor străine specializate. 
Numitorul comun la nivel internaţional în pregătirea în domeniul limbajului specializat este 
învăţământul centrat pe cursant şi nevoile acestuia. 

În ceea ce priveşte testarea pentru misiunile ONU şi UE, examenul de limbă străină 
constă în utilizarea limbajului general şi de specialitate, în formă scrisă şi interviu şi se 
desfăşoară la Institutul de Studii pentru Ordine Publică (ISOP) din Bucureşti. Pentru 
examenul de selecţie în vederea participării la misiunile ONU echipa de testare este 
internaţională, iar pentru misiunile UE este naţională.  

40 http://isop.mai.gov.ro/ 
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Pentru a face parte din echipa europeană de poliţişti de frontieră, fiecare candidat 
poliţist de frontieră susţine un test de limbă engleză, limba de lucru în cadrul Frontex. 
Examenul de participare la misiunile Frontex constă într-o probă scrisă şi una orală, de 
interviu. Proba scrisă conține o traducere şi prezentarea unui caz. Testarea pentru a face parte 
din echipa de experţi pentru misiunile Frontex revine Punctului de contact care are privilegiul 
de a-şi alege singuri procedura de testare, aceasta nefiind standardizată la nivel internaţional.  

În urma administrării chestionarului celor douăzeci şi unu de subiecţi am constatat că 
nouăsprezece dintre aceştia au considerat că nivelul de limbă străină avut a fost suficient 
pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în cadrul misiunii, iar doi dintre ei au afirmat că 
nivelul avut nu a corespuns. Soluţiile propuse de aceştia pentru eficientizarea comunicării 
internaționale au fost: participarea la cursuri, schimburi de experienţă, studiul individual, o 
pregătire mai temeinică înainte de detaşare, necesitatea unui modul intensiv de pregătire în 
limba de lucru a misiunii cu cel puţin două luni înaintea detaşării pe un post de ataşat de 
afaceri interne şi contactul frecvent cu vorbitori nativi ai limbii de lucru în misiune. 

Cauzele problemelor de comunicare identificate de respondenți se pot găsi în 
pregătirea neuniformă sau în diferenţele culturale şi  de civilizaţie. Pentru a comunica eficient 
dincolo de frontiere şi pentru a evita neînţelegerile, poliţistul plecat în misiune trebuie să fie 
pregătit să accepte diferenţele culturale. Când vorbim de limbi diferite şi de necesitatea 
traducerii, posibilitatea de a apărea neînţelegeri creşte considerabil. Comunicarea 
interpersonală este îngreunată de bariere semantice, de vocabular, gramatică, cât şi de 
conotaţii emoţionale ale unor cuvinte. Problemele de comunicare se pot datora şi factorilor 
interni, cum ar fi implicarea pozitivă sau negativă a interlocutorului sau celor externi prin 
problemele de pronunţie şi popularitatea învăţării limbii străine în ţara de origine. 

Subiecţii au depăşit problemele de comunicare prin adaptarea la situaţie, reformulări, 
repetare. Studiul prezent oferă o altă soluţie posibilă problemei identificate şi anume 
standardizarea la nivel internaţional a testelor de limbă străină, care să permită accesul la o 
anume misiune. Aceasta ar putea impune un nivel uniform de cunoaştere a limbii străine în 
misiune şi implicit o comunicare mai eficientă.  

O altă posibilă cauză a problemelor de comunicare se poate datora fluenţei unor 
colegi, vorbitori nativi ai limbii engleze. În acest sens, soluţia ar fi expunerea ofiţerului care 
se pregăteşte pentru o misiune internaţională la un mediu internaţional în care să fie nevoit să 
comunice oral şi scris dinainte de detaşare.  

De asemenea, limbajul de misiune conţine şi termeni de specialitate şi expresii greu 
de găsit în dicţionarele generale de limbă străină. De aceea un glosar, creat pentru a servi ca 
instrument de lucru în comunicarea în misiune, este foarte util.  

Concluzii 
Acest capitol a exemplificat trăsăturile specifice comunicării în misiune prin 

instrumente specifice de lucru. Toate particularităţile identificate dovedesc standardizarea ca 
trăsătură de bază a comunicării în misiuni. Studiul se concentrează asupra actelor de limbaj şi 
a funcţiilor lor pragmatice şi semantice. În plus, abordarea terminologică facilitează alegerea 
termenilor corecţi în funcţie de stil oficial sau neoficial, forma scrisă sau orală și publicul 
ţintă. Astfel, comunicarea îşi adaptează limbajul pentru a răspunde variabilelor şi necesităţilor 
situaţionale.  

În urma anchetei realizate prin interviu cu ofiţerii de poliţie plecaţi în misiuni, studiul 
identifică unele probleme ale comunicării în misiuni internaţionale şi propune soluţii de 
rezolvare a acestora. 
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CAPITOLUL 5 - STANDARDIZAREA COMUNICĂRII ÎN PREGĂTIREA 
POLIŢIENEASCĂ 

Această direcţie are ca obiective de cercetat  standardizarea pregătirii în cadrul 
instituţiilor de formare poliţienească în domeniul limbilor străine la nivel naţional şi 
internaţional. În ceea ce priveşte pregătirea iniţială, medie şi continuă standardizată în 
domeniul limbilor străine se doreşte o armonizare la nivelul Uniunii Europene. Acest capitol 
analizează detaliat necesităţile de pregătire poliţienească, propunând nişte soluţii de  
optimizare a pregătirii printr-o armonizare la nivelul politicilor, strategiilor, planului de 
învăţământ şi programelor analitice, utile, atât cooperării transfrontaliere, cât şi recunoaşterii 
internaţionale, certificării şi echivalării cunoştinţelor la nivel european.  

Direcţia abordează dificultăţile recunoaşterii şi echivalării diplomelor la nivel 
european şi soluţiile propuse prin realizarea unor protocoale între Academiile de Poliţie care 
pregătesc poliţişti în vederea executării perioadelor de practică în alt stat membru, cu un 
tutore străin. Sistemul de învăţământ trebuie să se adapteze necesităţii unei pregătiri practice a 
lucrătorilor de poliţie care să poată face faţă infracţionalităţii transfrontaliere. În acest sens, 
studiului limbii străine trebuie să i se acorde locul, timpul şi dotarea necesară pregătirii unor 
ofiţeri şi agenţi de poliţie competitivi pe plan internaţional. 

Abordarea noastră susţine ipoteza standardizării poliţieneşti, dovedind cauzele 
fenomenului, efectele sale pe termen lung şi scurt şi beneficiile implementării unei comunicări 
internaţionale eficiente printr-o pregătire adecvată. 

Am folosit ancheta ca metodă de cercetare pentru a dovedi necesitatea unei 
standardizări terminologice şi de conţinut în ceea ce priveşte pregătirea poliţienească în 
domeniul limbilor străine în contextul aderării României la familia europeană.  

Unul din obiectivele vizate a constat în administrarea chestionarului în Academii de 
Poliţie din ţările membre UE. Chestionarul a urmărit numărul de ani/semestre în care se 
studiază limba străină, în funcţie de an de studiu şi de specialitate, examenul de admitere în 
limbă străină, măsura în care acesta este standardizat, examenul de absolvire a instituţiei de 
învăţământ poliţienesc, măsura în care acesta este standardizat şi recunoscut internaţional sau 
naţional. În plus, chestionarul a analizat implicarea profesorilor de limbă străină în elaborarea 
programei analitice şi a planului de învăţământ. O altă întrebare a chestionarului a abordat 
programa analitică din punctul de vedere a competenţelor lingvistice armonizate, prin Cadrul 
comun de referinţă pentru limbi străine. De asemenea, în urma analizei chestionarului, am 
tras concluzii referitoare la metoda de evaluare şi dacă aceasta este standardizată la nivel 
instituţional, naţional şi chiar internaţional. În urma administrării chestionarului, 
concluzionăm că avantajele standardizării sunt de necontestat şi pot fi fructificate printr-un 
test standardizat, specializat domeniului polițienesc. 

 
5.1. Pregătirea poliţienească  în domeniul limbilor străine la nivel naţional şi 

internaţional 
Inițial sunt stabilite puncte de reper comune în ceea ce priveşte pregătirea 

poliţienească atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Deşi prezentarea nu este exhaustivă, 
ne-am oprit asupra câtorva instituţii de învăţământ poliţienesc pe care le-am prezentat din 
punctul de vedere al pregătirii în domeniul limbilor străine. În ciuda regulilor diferite în ceea 
ce priveşte procedura de recrutare sau de evaluare finală, există şi puncte comune, cum ar fi 
interesul pentru dezvoltarea comunicării ce are la bază competenţe specifice. În domeniul 
limbilor străine nivelul de pregătire profesională trebuie să fie corelat cerinţelor profesionale 
determinate de standarde ocupaţionale. Curriculumul centrat pe competenţe asigură 
organizarea procesului instructiv-educativ pornind de la identificarea condiţiilor în care vor fi 
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dezvoltate diferite roluri sociale şi profesionale ale viitorului absolvent al unei instituţii de 
învăţământ poliţienesc. 

În plus, studiul este comparativ, adică analizează pregătirea poliţienească în 
domeniul limbilor străine din punctul de vedere al standardizării pregătirii şi alinierii la nişte 
modele universale. Astfel, am prezentat instituţii naţionale implicate în învăţământul 
poliţienesc în domeniul limbilor străine specializate: Centrul de studii pentru Ordine Publică, 
Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră, Academia de 
Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, Școala de Pregătire a Agentilor Poliţiei de Frontieră 
“Avram Iancu.”   

În urma informaţiilor obţinute prin administrarea chestionarului profesorilor de limbă 
străină din mai multe instituţii poliţieneşti la nivel internaţional, am prezentat modul de 
pregătire în domeniul limbilor străine de la Academia de Poliţie din Bratislava, Academia de 
Știinţe ale securităţii din Estonia, Academia de Poliţie din Sofia, Academia de Oficiales de la 
Guardia Civil Aranjuez san Lorenzo de el Escorial, din cadrul Poliţiei Naţionale din 
Finlanda, Centrul de Pregătire Naţională şi expertiză al Academiei Regale din Olanda, 
Poliţia federală austriacă, Poliţia federală germană şi pregătirea în cadrul Centrului de 
pregătire poliţienească din Lituania, în cadrul CEPOL, DCAF sau Frontex.  

5.2. Metodologie în domeniul predării limbilor străine 
În acest subcapitol introducem unele delimitări conceptuale ce pot ajuta la 

înţelegerea documentelor necesare procesului de învăţământ.  
Abordăm standardizarea la nivelul documentelor de învăţământ necesare în cadrul 

pregătirii în domeniul poliţienesc, cu argumentele pro şi contra prezentate în urma analizei 
anchetei, prin chestionarul administrat profesorilor de limbă străină.  

Acum mai mult decât oricând, învăţământul poliţienesc are nevoie de repere clare în 
vederea eficientizării, dar şi alinierii la standardele europene. Este necesară adoptarea şi 
utilizarea standardelor ocupaţionale, astfel încât să existe o coerenţă a procesului de selecţie a 
candidaţilor în cadrul acestor instituţii de învăţământ, pornind de la fişele de post şi până la 
stabilirea standardelor probelor de admitere. 

În ciuda specificului naţional al pregătirii poliţieneşti, a organizării instituţionale şi a 
sistemelor juridice diferite, profesorii chestionaţi consideră posibilă o standardizare a 
pregătirii şi evaluării în domeniul limbilor străine în domeniul poliţienesc. 

 
5.3. Recunoaşterea/echivalarea cunoştinţelor la nivel european 

Ultimul subcapitol al studiului abordează posibilitatea recunoaşterii şi echivalării 
cunoştinţelor la nivel european prin promovarea predării şi evaluării standardizate. Studiul 
prezintă câteva metode de recunoaştere a nivelului de limbă străină specializată, propunând 
soluţii de viitor. 

Promovarea învăţării, predării şi evaluării standardizate se realizează prin 
introducerea cadrelor de referinţă, prin difuzarea informaţiilor privind portofoliul european al 
limbilor (PEL), prin politici lingvistice europene. 

O posibilitate de a stimula învăţarea limbii străine specifică unui domeniu specializat 
ar fi predarea materiilor prin intermediul limbii engleze în locul limbii naţionale sau regionale 
sau abordarea denumită Content and Integrated Learning (CLIL).41 Astfel, cursanţii învaţă 
conţinutul specific unei materii de studiu prin intermediul englezei.  

Instituţiile europene propun programe transnaţionale de cooperare în domeniul 
educaţiei, formării şi culturii, susţinând diversitatea lingvistică prin programe de înfrăţire între 
instituţii, prin Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, care prezintă măsurile 

41 Învăţare Integrată de Conţinut şi Limbă 
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necesare pentru promovarea utilizării limbilor regionale şi minoritare în domeniile de 
învăţământ. 

În mod deosebit, programul “Promovarea învăţării limbilor şi diversitatea 
lingvistică” urmăreşte să încurajeze schimburile, cooperarea şi mobilitatea între instituţiile şi 
sistemele educaţionale din Uniunea Europeană pentru ca acestea să devină elemente de 
referinţă la nivel mondial.  

Deşi formula variază de la o ţară la alta, testarea şi certificarea sunt industrii 
înfloritoare în multe state membre, iar centrele de testare standardizată conform “Cadrului 
European de referinţă” se bucură de mulţi candidaţi. Aceste centre oferă teste de limbă şi 
recunoaştere internaţională certificând competenţele generale de comunicare în limba străină, 
nu pe cele de utilizare a limbajului specializat.  

În acest context, mai mulţi profesori de limba engleză din cadrul Ministerului de 
Afaceri Interne au alcătuit o comisie de testare pentru limba engleză, în vederea standardizării 
unui test de limbă engleză nivel B1, care să se adreseze personalului ministerului. Echipa de 
testare din cadrul ministerului a oferit varianta unui test de limbă engleză standardizat, 
urmând nivelurile de competenţă din cadrul comun european de referinţă, dar adaptându-l din 
punct de vedere tematic nevoilor ministerului. În plus, echipa de testare sub coordonarea 
fructuoasă a Consiliului Britanic a elaborat o  broşură-ghid a candidatului, cu toate detaliile 
legate de examen, cu descriptorii şi specificaţiile nivelului şi cu subiecte model propuse.42  

Acest examen era gândit ca un examen opţional, motivat de dorinţa de a ocupa unele 
posturi pentru care cunoaşterea limbilor străine era necesară, pentru selecţii în vederea 
participării la misiuni şi cursuri internaţionale, pentru a întruni standarde europene în 
domeniul cunoaşterii limbilor străine. Din păcate această încercare de standardizare a 
examenului de limbă străină specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi 
certificarea ulterioară nu a avut succes. Studiul actual aduce argumente în sprijinul utilităţii 
acestui demers care va fi reluat şi sperăm că se va bucura de o susţinere mai mare din partea 
Ministerului. 

Concluzii 
Acest capitol a oferit o abordare a instituţiilor naţionale şi internaţionale cu rol în 

pregătirea poliţienească şi a documentele de învăţământ specifice, care trebuie elaborate în 
spiritul unor standarde şi competenţe comune la nivel internaţional. Studiul a continuat cu 
prezentarea procesului de pregătire, care prezintă mai multe etape, începând cu documentarea 
utilă învăţării, continuând cu învăţarea, evaluarea cunoştinţelor sau achiziţiei şi terminând cu 
recunoaşterea cunoştinţelor la nivel internaţional şi certificarea. 

În concluzie, standardizarea în domeniul limbajului specializat în limbă străină este 
utilă la nivelul instituţiilor poliţieneşti europene, la nivelul documentelor de învăţământ, a 
învăţării, predării şi evaluării, cât şi a recunoaşterii diplomelor, a echivalării şi certificării 
armonizate a cunoştinţelor, conducând la o mai bună comunicare internaţională şi implicit la 
cooperarea internaţională.   
 

ORIGINALITATEA, CONTRIBUŢIILE INOVATIVE ALE TEZEI, 
MODALITĂŢILE DE VALIDARE A CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

 
Studiul, cu ipotezele, obiectivele, metodele şi rezultatele sale, semnalează 

actualitatea subiectului într-un domeniu extrem de dinamic astăzi. 

42 Oana, POPESCU (et alii.), Testul de limba engleză nivelul B1 pentru personalul Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative, Broşură informativă pentru candidaţi, Specificaţii şi subiecte model, Editura MIRA,  
2007, p. 5. 
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Prin abordarea interdisciplinară, prin analiza comunicării poliţieneşti standardizate 
exemplificată prin limbajele specializate de poliţie de frontieră şi de misiuni internaţionale, 
teza lărgeşte sfera domeniului de doctorat „Ordine publică şi siguranţă naţională” .  

În plus, teza deschide noi drumuri pentru cercetări viitoare ale altor subdomenii ale 
limbajelor specializate prin perfecţionarea cunoştinţelor de specialitate. Studiul prezent este 
original prin colaborarea permanentă între cercetător şi specialiştii domeniului cercetat în 
vederea constituirii unui corpus de termeni.  

Contribuţiile inovative ale tezei pot fi analizate la nivel instituţional, programatic, 
legislativ şi financiar.  

La nivel instituţional, teza este un câştig, deoarece un profesor de limbă străină bine 
pregătit în domeniul de specialitate poliţienesc este capabil să transmită această experienţă 
studenţilor. Studiul poate avea un impact naţional dacă proiectul de standardizare a testării de 
limbă engleză reuşeşte şi este validat la nivel naţional. În plus, în cadrul unui proiect de 
standardizare a examenului de limbă străină, Academia de Poliţie ar fi un for important de 
validare, de unde survine şi recunoaşterea instituţională sporită. Prin extinderea internaţională 
şi colaborarea cu alte instituţii poliţieneşti din străinătate, prin cooperarea între universităţile 
din cadrul unui viitor consorţiu, studiul poate avea un impact internaţional.  

La nivel programatic, studiul este interesant prin implementarea în etape a testării 
standardizate, ceea ce implică adoptarea standardelor la nivel internaţional, naţional, 
instituţional şi la nivel de profesori şi studenţi. În plus, prin implicarea în proiectul de 
realizare a testării internaţionale standardizate în domeniul limbilor străine, se pot deschide 
noi programe de studiu, de învăţare continuă, cursuri la distanţă, programe de formare de 
formatori care să pregătească posibilii candidaţi la această testare. 

La nivel legislativ, pentru implementarea acestui test standardizat este necesar atât un 
cadru organizatoric care să corespundă specificităţilor naţionale, cât şi o procedură de 
implementare. În plus, standardizarea limbajelor de specialitate în contextul legislaţiei 
comunitare reprezintă o tendinţă de strictă actualitate pe plan naţional şi internaţional, 
determinată atât de dinamica organizării la nivel european, cât şi de nevoia de cooperare, care 
poate preveni creşterea fenomenului infracţional cu grad sporit de pericol social. 

La nivel european, standardizarea este susţinută de legislaţia comunitară, tradusă 
standardizat în limbile ţărilor membre Uniunii Europene. În plus, alături de legislaţia care 
protejează limbile minoritare ar fi necesară şi legislaţie în vederea protejării limbilor 
naţionale, prin diverse programe de popularizare a limbii naţionale. Chiar dacă nu considerăm 
că un cadru juridic ar putea stopa fluxul de împrumuturi nejustificate în limba română, totuşi 
este de dorit ca educaţia generaţiilor viitoare să se desfăşoare în spiritul toleranţei în domeniul 
limbilor străine, fie că acestea aparţin unor minorităţi naţionale, fie că nu, fără a însemna prin 
aceasta încurajarea discriminărilor pozitive, ci cultivarea limbii şi a valorilor naţionale.  

La nivel financiar, studiul prezent poate constitui o bază pentru atragerea surselor de 
finanţare prin proiecte pentru implementarea standardizării testării în domeniul limbii străine 
specializate domeniului poliţienesc.  

Studiul practic este original prin spectrul larg de peste o sută de subiecţi chestionaţi 
şi intervievaţi. În plus, subiecţii au expertiză în domeniul analizat fiind lucrători în domeniul 
specializat al poliţiei de frontieră, ofiţeri plecaţi în misiuni internaţionale sau profesori care 
predau limba străină specializată domeniului poliţienesc.  

O altă contribuţie inovativă a tezei este studiul comparativ al documentelor de 
învăţământ dintr-un domeniu specializat.  

Rezultatele cercetării pot servi la schimbări ce vizează pregătirea în domeniul 
limbilor străine atât pentru participarea la misiuni internaţionale, cât şi pentru o cunoaştere 
mai bună a mediului internaţional, a activităţilor de cooperare internaţională, a activităţilor de 
poliţie de frontieră, a trăsăturilor specifice comunicării în cadrul  acestor contexte.  
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Cercetarea poate fi validată prin efectul produs de schimbare a abordării învăţării de 
la pregătirea lingvistică la pregătirea operaţională. Pregătirea uniformizată la nivel european 
eficientizează comunicarea internaţională a ofiţerilor de poliţie, prin expunerea la un mediu 
cât mai apropiat de realitate, astfel obligându-i la o comunicare internaţională axată pe 
funcţiile limbajului.  

Studiul prezent se doreşte a fi un instrument util  în domeniul poliţienesc, propunând 
soluţii de optimizare a comunicării internaţionale poliţieneşti prin standardizare,  utilă unei  
pregătiri temeinice în domeniul limbilor străine, cât şi cooperării transfrontaliere, comunicării 
specifice misiunilor internaţionale şi poliţiei de frontieră.  

În timp, cercetarea ştiinţifică va fi validată prin implementarea propunerilor făcute, 
care să-şi dovedească utilitatea practică în eficientizarea comunicării specializate. 

 
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 

 
Acest studiu demonstrează standardizarea comunicării internaţionale poliţieneşti 

plecând de la cauzele acestui fenomen, care pot fi descoperite în fenomenul globalizării, 
continuând cu necesitatea standardizării comunicării în vederea stabilirii unor relaţii de 
cooperare între forţele de poliţie la nivel internaţional. Ulterior, cercetarea a oferit exemple 
clare de comunicare standardizată în două subdomenii specializate: poliţie de frontieră şi 
misiuni internaţionale.  

Demersul de standardizare a comunicării poliţieneşti implică o strategie. Aceasta 
trebuie să includă obiective generale, pe termen lung, planuri şi măsuri pentru realizarea lor. 
Obiectivul principal al acestei strategii este implementarea unui test standardizat de limbă 
străină specializată. 

Acest test se poate realiza prin existenţa unor standarde de evaluare şi certificare a 
competenţelor de limbă străină specializată. Evaluarea standardizată implică un cadru comun 
de referinţă care introduce descriptori obiectivi care să măsoare nivelul de limbă străină 
aferent competenţelor de citire, ascultare, scriere, vorbire. Acest demers necesită o colaborare 
la nivel de organizaţii internaţionale, care să finanţeze proiectul şi colaborarea ministerială şi 
instituţională care să permită implementarea. În plus, un astfel de proiect implică crearea de 
consorţii între instituţiile de profil care să faciliteze colaborarea la nivel de specialişti în 
testare. Aceştia elaborează testele standardizate, pe care ulterior le administrează fiecare 
centru de testare naţional. Trebuie să existe o colaborare şi la nivelul profesorilor de limbă 
străină specializată care să pregătească studenţii pentru susţinerea acestui test. Considerăm că 
proiectul de standardizare a testării în domeniul poliţienesc la nivel instituţional corespunde 
necesităţilor identificate în cadrul Academiei de Poliţie de a avea un examen de prelicenţă 
uniformizat. Standardizarea testului de limbă străină specializată corespunde şi necesităţilor 
identificate pe plan internaţional.  

Un alt nivel de realizare a standardizării este pregătirea care implică  existenţa unor 
criterii standard de recrutare, evaluare şi răspunde nevoii de armonizare a învăţământului 
poliţienesc internaţional, în ciuda dificultăţilor de elaborare. Standardizarea este îngreunată de 
cadrul instituţional şi legislativ diferit. O altă măsură care facilitează standardizarea este 
transferabilitatea creditelor care încurajează mobilitatea cursanţilor la nivel internaţional. 
Stabilirea unor certificate de limbă standardizate internaţional facilitează mobilitatea și 
colaborarea în echipe internaţionale.  

Studiul practic al comunicării din documentele comunitare ce vizează poliţia de 
frontieră şi al comunicării utilizate în misiunile internaţionale a dovedit existenţa unui mediu 
de comunicare care prezintă un grad ridicat de standardizare, motivat de nevoia de concizie, 
precizie şi adecvare la context. În urma analizei acestor subdomenii putem emite sugestii de 
standardizare utile. Propunem realizarea unui ghid de comunicare specific fiecărei misiuni 
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care să constituie un instrument util celui care va participa la respectiva misiune. Acest 
demers trebuie să implice specialiştii în domeniu care să descrie cât mai multe situaţii de 
comunicare cu care s-au confruntat.  

Acest studiu practic al documentelor şi al termenilor specializaţi, selectaţi în urma 
administrării chestionarului şi interviului îşi poate găsi aplicativitatea prin publicarea 
glosarului de termeni standardizaţi, care să servească poliţiştilor din statele membre, atât în 
etapa de pregătire, cât şi în cea de comunicare eficientă în cadrul misiunilor internaţionale, 
sau în activităţile zilnice, care implică colaborarea dintre poliţiştii europeni. În plus, alcătuirea 
unei bănci terminologice cu termenii apăruţi în legislaţia comunitară de ultimă oră poate 
transforma demersul terminologic, într-un proces permanent, care-şi dovedeşte utilitatea prin 
implicarea directă a participanţilor. 

În urma acestor concluzii s-au cristalizat mai multe propuneri care vizează 
îmbunătăţirea comunicării poliţieneşti prin standardizare, cu impact direct în pregătire şi 
cooperare poliţienească în diverse contexte operative. 

În acest sens, propunem un proiect care să implice elaborarea unui test standardizat 
care să stabilească nivelul de limbă străină specializată în domeniul poliţienesc.  

Un proiect de standardizare a  comunicării răspunde planului de măsuri realizat în 
Concepţia de dezvoltare a sistemului de formare profesională iniţială şi continuă a 
personalului Ministerului de Afaceri Interne43, document ce propune standardizarea activităţii 
de proiectare didactică prin extinderea implementării sistemului de pregătire centrat pe 
competenţe, întâi la formarea iniţială şi ulterior la cea continuă.  În acest context, o altă 
propunere de standardizare pe care o emitem este stabilirea unor mecanisme de lucru 
standardizate în ceea ce priveşte domeniul pregătirii poliţieneşti, pentru a asigura ofiţeri 
capabili să facă faţă provocărilor globale.  

O altă propunere de eficientizare a comunicării poliţieneşti este diseminarea mai 
eficace a experienţelor dobândite în acţiuni de cooperare internaţională, asimilarea în procesul 
de formare a bunelor practici europene şi utilizarea raţională în unităţi a personalului pregătit 
în diferite contexte multinaţionale.  

Propunem de asemenea introducerea unui modul de pregătire în domeniul misiunilor 
internaţionale în cadrul competenţelor cheie, care să asigure pregătirea comună a unui ofiţer 
de poliţie în acest domeniu. Considerăm utilă pregătirea pentru misiuni internaţionale încă din 
timpul pregătirii iniţiale în cadrul Academiei de Poliţie, prin implementarea unor teme cu 
acest subiect în programa analitică.  

O altă propunere care ar eficientiza pregătirea poliţienească în domeniul limbilor 
străine ar fi realizarea la nivelul inspectoratelor județene a portofoliilor, pe niveluri, a 
cunoscătorilor de limbi străine. În plus, se poate dezvolta metoda de formare continuă în 
cascadă, e-learning, utilizarea modalităţilor de evaluare la distanţă, în sistemul de “clasă 
virtuală.” Astfel standardizarea unor activităţi de pregătire implică o diminuare a costurilor, a 
consumului de resurse prin repetabilitate, desfăşurarea corelată a programelor, utilizarea 
aceloraşi mijloace de învăţământ, personal didactic, spaţii şi materiale.  

În vederea studiilor mai aprofundate în domeniul documentelor de învăţământ 
standardizate, considerăm oportună solicitarea de fonduri europene pentru dezvoltarea 
pregătirii vocaţionale.  

Comunicarea standardizată conduce la o mai bună cooperare internaţională. În acest 
sens, propunem spre aprobarea factorilor de decizie un experiment. Experimentul constă   
într-un curs internaţional la care să participe ofiţeri de poliţie din mai multe state membre UE, 
având o tematică comună, care să respecte programele din Academiile de Poliţie ale statelor 

43 Concepţia de dezvoltare a sistemului de formare profesională iniţială şi continuă a personalului Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative 2008-2012; http://www.mai.gov.ro/Documente/Cariera/CONCEPTIA 
%20.pdf 
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respective. Cursul va implica profesori formatori de limbă străină din cadrul mai multor 
Academii de poliţie, care-şi vor standardiza atât materialele utilizate în predare, cât şi 
metodele didactice cele mai eficiente în atingerea obiectivelor. În plus, cursul vrea să 
abordeze limbajul specific misiunilor internaţionale, a limbajului funcţional necesar 
comunicării internaţionale. Un astfel de curs poate fi încadrat în metoda experimentală şi 
dovedeşte o relaţie de cauzalitate44. Astfel, dacă se comunică standardizat la nivel 
internaţional, atunci cooperarea internaţională este mai eficientă. Se va analiza situaţia de 
cooperare între membrii grupului la momentul iniţial şi la momentul final al cursului, dar şi pe 
parcursul lui. Acest curs ar simula situaţia de comunicare din cadrul misiunilor internaţionale, 
reafirmând ipoteza de plecare a acestui  experiment-standardizarea comunicării internaţionale 
conduce la eficientizarea cooperării poliţieneşti. 

Într-o lume dinamică, comunicarea trebuie să se adapteze noilor evoluţii tehnologice 
pentru a răspunde eficient la nevoile de cooperare poliţienească. Tendinţa de viitor în ceea ce 
priveşte cooperarea internaţională este realizarea unui sistem integrat de cooperare, capabil să 
faciliteze schimbul de informaţii, realizarea interoperabilităţii informaţionale printr-un nod de 
comunicare care să dispună de baze de date cu informaţii furnizate statelor membre de 
Interpol, Europol, SIS și Eurodac. În acest sens, propunem Ministerului Afacerilor Interne şi 
implicit beneficiarului IGPF testarea posibilităţilor de achiziţionare a programului LinguaNet, 
realizat de Prolingua, un sistem integrat care facilitează schimbul de informaţii şi dispune de 
o traducere automată a conţinutului. 

Studiul întreprins dovedeşte necesitatea unor mecanisme de lucru standardizate în 
ceea ce priveşte domeniul comunicării poliţieneşti pentru a asigura o Uniune capabilă să facă 
faţă provocărilor globale şi să răspundă aşteptărilor cetăţenilor europeni, respectând valorile 
fundamentale ale Uniunii Europene, în spiritul pluralismului, nediscriminării, toleranţei, 
solidarităţii şi diversităţii lingvistice. 

44 Septimiu, CHELCEA, Metodologia elaborării unei lucrări ştiinţifice, Comunicare.ro, Bucureşti, 2003 
 p.187. Septimiu Chelcea defineşte experimentul prin analiza efectelor unor variabile independente asupra 
variabilelor dependente într-o situaţie controlată, cu scopul verificării ipotezelor cauzale. 
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