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Rezumat. Ca rezultat al anchetării polițiștilor de frontieră, s-au stabilit opiniile personale ale acestora referitoare la posibili-
tatea implementării unor metode și mijloace accesibile de refacere și recreere a organismului. Printre cele mai importante se 
enumeră: implementarea pauzelor de odihnă activă în timpul lucrului, folosirea exercițiilor fizice speciale pentru îmbunătăți-
rea activității creierului și a capacității de efort intelectual, iar după lucru: plimbări în aer liber, dușul de contrast, somnul cu 
o durată de 7-8 ore, alimentația rațională.
Cuvinte-cheie: metode, polițiști de frontieră, activitate.

Actualitatea studiului. Activitatea polițişti-
lor de frontieră se caracterizează printr-un şir de 
particularități specifice, determinate de respon-
sabilitățile impuse de paza frontierei de stat a Re-
publicii Moldova, care influențează nefast starea 
de sănătate a acestora şi eficiența muncii lor. S-a 
stabilit că, printre cele mai frecvente afecţiuni ale 
acestui contingent de populație, în funcţie de nu-
mărul cazurilor înregistrate, se numără maladiile 
sistemului cardiovascular, ale aparatului digestiv 
şi ale celui locomotor, ale sistemului endocrin, 
precum şi maladiile infecțioase şi parazitare [8]. 
Prin urmare, abordarea ştiințifică a aspectelor ce 
țin de afectarea sănătăţii poliţiştilor de frontieră, 
în procesul desfăşurării serviciului, este actuală, 
iar implementarea măsurilor colective de preven-
ție a maladiilor respective, corespunde necesități-
lor actuale din acest domeniu.

Datele din bibliografia de specialitate denotă 
că aspectele folosirii unor tehnologii eficiente de 
refacere şi recreere în domeniul poliției de fron-
tieră sunt insuficient studiate. Cele mai recente 
studii în direcția respectivă sunt realizate printre 
militari [5], sportivi  şi muncitori [7].

Totodată, până în prezent s-au acumulat un şir 
de rezultate ştiințifice privind optimizarea pro-
cesului de adaptare a polițiştilor de frontieră (a 
grănicerilor) în condițiile Cercului Polar [6], ale 
climei calde şi umede [4], ale climei calde şi usca-
te [1], ale climei continentale alpine [2], accentele 

principale fiind puse pe metodele de prevenire a 
dezadaptării organismului la etapele incipiente 
ale serviciului militar.

În bibliografia ştiințifică de specialitate n-am 
întâlnit lucrări în care ar fi abordată  posibilitatea 
folosirii mijloacelor de refacere şi de recreere, în 
scopul optimizării stării de sănătate a polițiştilor 
de frontieră. Dar pentru a elabora şi a implemen-
ta metode eficiente de prevenire a maladiilor şi de 
menținere a capacității de muncă a organismului 
la un nivel înalt, este necesar să cunoaştem pro-
fund specificul activității contingentului care se 
află în zona  preocupărilor noastre, inclusiv opi-
niile lor privind  factorii de risc pentru sănătate 
şi posibilitatea folosirii unor metode eficiente de 
refacere şi recreere a organismului.

Scopul cercetării: stabilirea opiniilor polițişti-
lor de frontieră referitoare la factorii de risc pen-
tru sănătate şi  metodele de refacere şi recreere 
accesibile pentru ei.

Metode de cercetare: chestionarea - ancheta-
rea, metodele matematico-statistice de prelucrare 
a rezultatelor.

Pentru atingerea scopului propus am elaborat 
o anchetă, cu un număr suficient de întrebări, 
pentru a obține cât mai multe detalii asupra unor 
aspecte ce țin de activitatea profesională a acesto-
ra şi  viziunea lor asupra posibilităților de  imple-
mentare a unor metode şi mijloace de refacere şi 
recreere. În cercetări au participat 100 de polițişti 
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de frontieră, bărbați, cu vârsta cuprinsă între  21 
şi 46 ani,  cu stagiul de muncă în domeniu până 
la 15 ani. În conformitate cu procedura uzuală, 
subiectul alegea una dintre cele câteva variante de 
răspuns sau îşi exprima opinia în scris.

Rezultatele înregistrate. În urma prelucrării 
matematico-statistice a datelor din anchete,  am 
obținut următoarele răspunsuri:

La întrebarea ”Cum apreciați munca Dvs.?” 
marea majoritate a polițiştilor de frontieră au ca-
lificat munca lor ca ”moderat de grea” (83,3%) şi 
”foarte grea” (16,7%), fapt ce este reflectat pe Fi-
gura 1.

Fig. 1. Structura răspunsurilor la întrebarea 
”Cum apreciați munca Dvs.?”, %

În opinia noastră, aceste rezultate confirmă 
necesitatea acordării unei atenții sporite condiții-
lor de muncă ale polițiştilor de frontieră, deoare-
ce ele ar putea influența negativ asupra stării de 
sănătate a acestora.

Fig. 2. Structura răspunsurilor la întrebarea 
”Care sunt dificultățile  majore cu care Vă con-

fruntați în procesul muncii?”, %

La întrebarea ”Care sunt dificultățile majore  cu 
care Vă confruntați în procesul muncii?”, s-a con-
statat că printre cele mai mari dificultăți cu care 

se confruntă polițiştii de frontieră se numără: 
munca în tura de noapte (41,60%), condiții  de 
muncă mereu schimbătoare (29,2%), încordarea 
psihoemoțională excesivă (25,0%) şi conflictele 
de diferit gen (4,2%): Figura 2.

La propunerea ”Exprimați-vă gradul de 
oboseală după  ziua de muncă pe o scală de la 1 
până la 5, încercuind cifra respectivă”, au fost în-
registrate următoarele rezultate: cifra 1 – 0%;  2 
- 4,17%;  3 – 50%; 4 - 25%; 5- 20,83%, care sunt 
prezentate în Figura 3.

Fig. 3. Structura răspunsurilor la întrebarea ce 
ține de exprimarea gradului de oboseală după 

ziua de muncă,%

Din cele expuse, rezultă că marea majoritate 
a polițiştilor de frontieră resimt un mare grad de 
oboseală după ziua de muncă, ceea ce dictează 
necesitatea implementării unor metode şi mijloa-
ce eficiente de recreere.

În Figura 4 sunt prezentate  răspunsurile la 
întrebarea ”De regulă, unde Vă petreceți conce-
diul?”.

Fig. 4. Structura răspunsurilor la întrebarea ”De 
regulă, unde Vă petreceți concediul?”

La întrebarea ”Care sunt, în viziunea Dvs., 
schimbările la locul de muncă ce ar putea 
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îmbunătăți activitatea profesională și indicii stării 
de sănătate a polițistului de frontieră?”, au fost ofe-
rite răspunsuri, precum: modificarea regimului 
de muncă, reducerea duratei de muncă în tura de 
noapte, sporirea numărului de angajați ce activea-
ză în tură, respectarea orelor de prânz, oferirea a 
două zile libere după tura de noapte, respectarea 
zilelor de odihnă, acordarea foilor de odihnă și tra-
tament  etc.

Observăm că 54,17% dintre respondenți îşi pe-
trec concediul profesional acasă. Deci persoanele 
respective nu-şi schimbă mediul de existență pe 
parcursul anului calendaristic, confruntându-se 
cu aceeaşi factori externi, care excită doar anu-
miți centri nervoşi, sporind starea de oboseală a 
organismului. Pentru o îmbunătățire substanțială 
a stării de sănătate  mintală şi fizică,  pe perioada 
concediului este necesară o relaxare a centrilor 
nervoşi implicați sistematic în activitate, ceea ce 
ar însemna abandonarea condițiilor obişnuite de 
trai şi vizitarea unor localități noi, obținerea unor  
emoții pozitive şi folosirea eficientă a factorilor 
naturali pentru odihnă activă şi călire.  Doar 25% 
dintre polițiştii de frontieră îşi petrec timpul la 
mare, iar 29, 16% dintre ei continuă să munceas-
că şi pe durata concediului, ceea ce creează pre-
mise pentru apariția surmenajului şi a diverselor 
maladii.

La întrebarea ”Vă alimentați sănătos?”, 41,67% 
dintre respondenți au oferit un răspuns negativ, 
ceea ce denotă că alimentația nerațională sau 
nesănătoasă este specifică pentru specialiştii din 
acest domeniu, fiind necesară crearea unor con-
diții bune pentru servirea hranei, dar şi manifes-
tarea grijei pentru conținutul şi calitatea rației 
alimentare zilnice.

În acest context, menționăm că doar 45,83% 
dintre ei îşi apreciază starea de sănătate ca bună, 
iar restul, 54,17%, ca satisfăcătoare, iar printre 

maladiile de care suferă se întâlnesc: gastrita cro-
nică, pielonefrita cronică şi  bronşita. Totodată, 
33,33% dintre ei afirmă că nu dispun de rezisten-
ță la stres.

Având în vedere faptul că contingentul anche-
tat  reprezintă o cotă  importantă a forței de mun-
că din acest domeniu, iar rezultatele  anchetării 
invocă necesitatea ameliorării condițiilor lor de 
activitate profesională, am analizat şi răspunsu-
rile la întrebarea ”În opinia Dvs., care dintre me-
todele de refacere şi recreere în timpul lucrului 
ori după muncă ar putea îmbunătăți starea orga-
nismului polițistului de frontieră?”. Referindu-se 
la metodele accesibile şi eficiente de recreere şi 
refacere în timpul lucrului, polițiştii au mențio-
nat necesitatea implementării pauzelor de odihnă 
activă (37,5%), folosirea exercițiilor fizice speci-
ale pentru îmbunătățirea activității creierului 
şi a capacității de efort intelectual (62,50%), iar 
după lucru: plimbări în aer liber (35,8%), duş de 
contrast, dimineața şi seara (15,1%), somn cu o 
durată de 7-8 ore (29,1%), alimentație sănătoasă 
(20,0%).

Astfel, rezultatele anchetării polițiştilor de 
frontieră  ne-au permis să formulăm următoarele 
concluzii:

Este necesar a revizui şi a modifica regimul de 
activitate zilnică al polițiştilor de frontieră, ceea 
ce ar putea diminua gradul de oboseală şi nivelul 
morbidității lor.

Polițiştii de frontieră se confruntă cu anumite 
dificultăți în organizarea alimentației lor zilnice, 
ceea ce ar putea fi cauza maladiilor aparatului di-
gestiv, dar şi ale altor sisteme de organe.

Rezultatele înregistrate pot servi drept temei 
pentru implementarea unor metode şi mijloace 
de refacere şi recreere  accesibile şi eficiente  pen-
tru  poliția de frontieră.
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