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Supervizarea în domeniul asistenţei sociale este o activitate relativ nouă în Republica Moldova, care reprezintă oferirea 

suportului profesional personalului în scopul sporirii abilităţilor de lucru cu beneficiarii, asigurării eficienţei activităţii  
şi prevenirii epuizării profesionale. Supervizarea poate fi circumscrisă conceptului de formare continuă, prin care este 
promovată dezvoltarea profesională a celui supervizat.  
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THE CONCEPT OF SUPERVISION WITHIN SOCIAL WORK: PRACTICAL PATTERNS AND 
PRINCIPLES OF ATTAINMENT 
Supervision within social work represents a relatively new activity in the Republic of Moldova, which means offering 

professional assistance to staff members with the aim of increasing working abilities with beneficiaries, ensuring activity 
efficiency and preventing professional burnout. Supervision may be circumscribed by the concept of continuous education, 
through which professional development of the supervised may be enhanced. 

Keywords: supervision, assistential strategies, qualitative change, volunteer, beneficiaries, appreciative methods, 
social protectionism. 

 
 
Introducere 
Supervizarea reprezintă o intervenţie profesionistă încă insuficient valorizată în Republica Moldova, 

beneficiile acesteia fiind actualmente recunoscute în multe ţări, printre care: SUA, Germania, Suedia, Franţa, 
Marea Britanie, România ş.a. Istoria supervizării datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea, când în SUA 
„vizitatatorii prietenoşi” (friendly visitors) şi „agenţii plătiţi” (paid agents) sprijineau organizaţiile caritabile 
în distribuirea serviciilor şi resurselor financiare, activitate care a evoluat şi s-a modificat pe parcurs.  

Aşteptările societăţii contemporane faţă de rezultatele muncii asistenţilor sociali sunt destul de mari, fapt 
determinat şi de criza profundă prin care trece societatea noastră. Volumul mare de muncă, dar şi insuficienţa 
experienţei profesionale împiedică asistenţii sociali în evaluarea propriilor competenţe, ceea ce poate fi depă-
şit prin intermediul activităţilor de supervizare. Acestea contribuie la definitivarea şi conştientizarea obiecti-
velor muncii realizate, la extinderea ariei de competenţe profesionale şi a metodelor de lucru, la crearea unei 
dinamici inovatoare pentru determinarea asistenţilor sociali de a conştientiza propriile limite, la oferirea unei 
mai mari siguranţe privind calitatea activităţii sociale. Desigur, aceste efecte ale supervizării pot fi realizate doar 
în cazul în care domeniul de supervizare va fi susţinut prin politicile sociale, iar supervizorii vor fi instruiţi  
în cadrul programelor specializate. Scopul propus în articolul de faţă constă în analizarea teoretică a aspecte-
lor conceptuale care determină necesitatea şi eficienţa supervizării în asistenţa socială în cadrul societăţii 
contemporane. 

Rezultate şi discuţii 
Strategiile asistenţiale se axează atât pe mobilizarea resurselor interne ale indivizilor pentru ca aceştia să-şi 

atingă potenţialul maxim în soluţionarea propriilor probleme, cât şi pe mobilizarea resurselor sociale pentru 
realizarea unor schimbări în societate prin intermediul politicilor sociale. Astfel, obiectivele asistenţei sociale 
sunt focalizate concomitent şi pe persoane, şi pe mediile sociale care le influenţează; or, asistenţii sociali des-
făşoară activităţi foarte diverse centrate pe individ şi pe societate, prin care sunt realizate obiectivele specifice 
ale asistenţei sociale. Rolurile profesionale ale asistentului social sunt în proces de validare şi revizuire siste-
matică în societatea contemporană, care înaintează cerinţe specifice faţă de competenţele asistentului social, 
printre care: capacitatea de a realiza cercetări ştiinţifice asupra fenomenelor sociale, de a analiza şi interpreta 
adecvat informaţia obţinută, de a propune soluţii optime de soluţionare a problemelor. Dat fiind că activităţile 
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desfăşurate de asistenţii sociali sunt extrem de variate şi complicate, este necesar ca ei să posede o pregătire 
specială, un vast orizont ştiinţific, abilităţi practice de aplicare a metodologiei asistenţiale. Din această pers-
pectivă, formarea în instituţiile de învăţământ superior acreditate a asistenţilor sociali, capabili să dezvolte 
activităţi specializate de intervenţie, reprezintă prerogativa societăţii contemporane. 

O intervenţie de bună calitate în domeniul asistenţei sociale implică şi componenta reflecţie a spe-
cialistului asupra lui însuşi şi asupra eficienţei activităţilor desfăşurate, ceea ce este asigurat prin inter-
mediul supervizării. În acest sens, supervizarea în domeniul asistenţei sociale este definită drept o activitate 
de management organizaţional, de promovare a bunelor practici şi de „purificare mintală” a profesioniştilor. 
Or, tocmai datorită faptului că intervenţia asistenţială presupune, în primul rând, o interacţiune specifică între 
beneficiar şi profesionist, ea nu poate fi obiectivată decât prin intermediul unei terţe persoane, a super-
vizorului. La nivel internaţional se înregistrează o evidentă angajare în ceea ce priveşte instituţionalizarea 
activităţilor de supervizare, în special în domeniul social, deoarece responsabilitatea unei intervenţii eficiente 
presupune şi o reflecţie periodică asupra managementului de caz, asupra dificultăţilor şi practicilor reuşite. 

Supervizarea reprezintă o relaţie de tip „dialog creativ” între supervizor şi supervizat, o întâlnire desfăşu-
rată într-un cadru organizat şi negociat de părţi, având drept finalitate creşterea capacităţii supervizatului de a 
interveni profesionist cu sfaturi, iar ca obiectiv de durată – dezvoltarea profesională a supervizatului în pro-
cesul supervizării. Supervizarea contribuie la realizarea unei schimbări calitative, în sensul că promovează 
reflexii asupra activităţii realizate, contribuind la prevenirea demotivării profesionale („burn aut”), promo-
varea resurselor individului şi/sau grupului, realizarea managementul de criză, adaptarea la diferite activităţi, 
roluri, sarcini şi funcţii profesionale, îmbunătăţirea competenţelor sociale, depăşirea unor situaţii de conflict 
între viaţa profesională şi cea personală. 

Una dintre renumitele promotoare ale supervizării, Bertha Reznolds, a editat în anul 1942 lucrarea „Lear-
ning and teaching in the practice of social work”, în care au fost analizate în premieră conceptul şi etapele 
procesului de supervizare, fiind promovată ideea că această activitate contribuie la o mai bună eficienţă a 
muncii prin dezvoltarea abilităţilor de administrare şi management de caz. În spaţiul european activitatea de 
supervizare începe să se dezvolte în jurul anilor '50 ai secolului trecut. Spre deosebire de SUA (unde acest 
domeniu iniţial presupunea recrutarea, organizarea şi evaluarea voluntarilor care ofereau diverse servicii), 
supervizarea s-a dezvoltat în baza unei concepţii complexe, bazate pe intenţia de a contribui la soluţionarea 
mai multor probleme, printre care: modelarea contextului social, înţelegerea relaţiilor profesionist-client, per-
fecţionarea şi dezvoltarea continuă în plan profesional, extinderea ariei de beneficiari, îmbunătăţirea practici-
lor asistenţiale oferite diverselor categorii.  

În literatura de specialitate sunt prezentate mai multe accepţiuni ale termenului „supervizare”. În sens 
general, supervizarea este desemnată drept o activitate care transferă cunoştinţe, abilităţi şi atitudini de la  
o persoană cu experienţă către una cu mai puţină experienţă. Spre exemplu, V.Robinson în lucrarea „The 
Dynamics of Supervision Under Functional Controls” (1949) defineşte supervizarea ca un proces educativ, 
prin care o persoană care deţine abilităţi şi cunoştinţe îşi asumă responsabilitatea de a îndruma o persoana 
mai puţin abilitată. Cu referire la sistemul de asistenţă socială, vom menţiona că supervizarea este conside-
rată drept o metodă de suport profesional oferită personalului angajat în sistemul de asistenţă socială, 
în scopul sporirii abilităţilor acestuia de lucru cu beneficiarii, asigurării calităţii şi eficienţei activităţii 
şi prevenirii epuizării profesionale. În literatura anglo-saxonă supervizarul poate fi atât managerul unei 
echipe, cât şi o persoană venită din afara organizaţiei pentru a superviza.  

De regulă, sunt evidenţiate trei modele diferite de supervizare: 
• supervizarea educaţională, realizată cu scopul ca persoanele supervizate să-şi sporească competenţele 

profesionale; 
• supervizarea metodologică, orientată spre beneficiar şi având drept scop perfecţionarea modalităţilor 

de a gestiona un caz; 
• supervizarea managerială, desfăşurată cu scopul îmbunătăţirii competenţelor decizionale. 
În orice situaţie şi indiferent de modelul aplicat, supervizarea se referă, în general, la  procesul de analiză 

desfăşurat de un supervizor asupra practicii unui beneficiar supervizat. Obiectivul urmărit în cadrul acestui 
proces este o mai mare autonomizare a supervizatului în cadrul unei activităţi de o incontestabilă calitate. 
Supervizarea stimulează dezvoltarea profesională şi personală şi determină supervizatul să reflecteze asupra 
atitudinilor, cuvintelor, percepţiilor, emoţiilor şi acţiunilor sale. Ajută în aceeaşi măsură la stabilirea unei 
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distanţe potrivite faţă de cazuri şi, deci, la gestionarea mai potrivită a situaţiilor complexe, favorizează inte-
grarea experienţei şi a materialului teoretic [1, p.109-112]. Procesul de supervizare poate fi analizat în diferite 
contexte: supervizare individuală sau de grup, supervizarea stagiarilor în diferite domenii de activitate (asis-
tenţă socială, psihologie, medicină, educaţie etc.), supervizarea voluntarilor care lucrează cu diferite categorii 
de populaţie (persoane bolnave, persoane cu dizabilităţi, persoane maltratate etc.) ş.a. În toate aceste cazuri, 
supervizorul lucrează pe baza materialului adunat, în urma discuţiilor cu personalul supervizat, a situaţiilor 
din practica profesională, a documentelor, a secvenţelor video din activitatea profesională, a observaţiilor din 
spatele oglinzii unidirecţionale etc. 

Cel mai frecvent sunt invocate două viziuni distincte asupra activităţii de supervizare. Prima viziune, de-
numită „pragmatică”, se bazează pe teoriile comunicării şi s-a dezvoltat ca o necesitate în cadrul manage-
mentului democratic, devenind o parte componentă a lui. Viziunea presupune o relaţie „deschisă”, în sensul 
că vizează activităţi profesionale observabile sau conştientizate de supervizat şi supervizor. Ea pleacă de la 
mai multe premise empirice, dintre care sintetizăm câteva: 

• Dezvoltarea personală a angajaţilor este interdependentă cu dezvoltarea eficienţei lor profesionale; 
• Procesul  sporirii şi menţinerii eficienţei profesionale este unul personalizat; 
• Soluţionarea problemelor din cadrul instituţiei depinde de eficienţa în comunicare, care, la rândul ei, 

este legată de viaţa privată a membrilor instituţiei; 
• Transmiterea unor abilităţi profesionale, în special a celor privind depăşirea unor dificultăţi specifice, 

are mai degrabă un caracter de modelare afectivă decât de transmitere a informaţiilor în context formal. 
Abordarea respectivă explică termenul de supervizare în sens larg, referindu-se la cei care se ocupă de 

productivitatea muncii şi de dezvoltarea lucrătorilor începători. În acest context, este vorba despre un superior 
la locul de muncă responsabil în cadrul organizaţiei, despre dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor lucrăto-
rilor. Un superior al unui asistent social e un manager de primă linie, în timp ce supervizorul acestuia este un 
manager de nivel superior. Ei sunt în acest caz şi responsabilii direcţi ai eficienţei muncii, având totodată şi 
atribuţii de luare de decizii, planificare, rezolvare de probleme. Această viziune poate fi eficientă în situaţiile 
în care activităţile supervizatului se desfăşoară „la vedere” şi când prezenţa supervizorului nu perturbă pro-
cesul, acţiunile sau funcţiile profesionale ale celui supervizat.  

A doua viziune, numită „romantică”, reprezintă o concepţie despre o relaţie preponderent individuală, to-
tal diferită de aspectul academic al acesteia. Provine din domeniul religios şi a fost dezvoltată în psihoterapie, 
mai ales prin formele ei psihodinamice în cadrul studiilor lui Sigmund Freud. Aceasta presupune relevarea 
unor aspecte „închise” sau inconştiente din viaţa supervizatului şi a supervizorului şi chiar din relaţia acestora 
[2, p.11-14]. Evident, pentru supervizarea în domeniul asistenţei sociale este specifică viziunea „pragmatică”.  

Atunci când analizăm procesul de supervizare, constatăm că este vorba despre o succesiune de etape, care 
pot fi recunoscute în evoluţia relaţiei supervizor-supervizat. Prima etapă constă în explicarea rolului benefi-
ciarului şi asigurarea lui de faptul că are capacităţile necesare pentru a-şi îndeplini cu succes activităţile pro-
fesionale. Este important de a-l convinge de filosofia programului de supervizare în care se implică şi de 
funcţiile specifice în raport cu alţi parteneri. Sprijinul acordat pentru integrarea în echipa profesională de ase-
menea face parte din această etapă. În cadrul etapei a doua supervizorul trebuie să verifice faptul că supervi-
zatul îşi îndeplineşte cu succes funcţiile; aici e mai mult o problemă de asigurare a suportului. Trebuie utili-
zate toate modalităţile de încurajare a supervizatului. Evaluarea limitelor este şi ea importantă (limitele inte-
rioare ale profesionistului, limitele acţiunilor sale etc.). În fine, în cadrul celei de-a treia etape vedem cum 
supervizarea se realizează mai mult la distanţă, supervizatul, câştigând mai multă autonomie, va recurge la 
sprijinul supervizorului pentru situaţii complexe, pentru evenimente dificile sau pur şi simplu pentru a se asi-
gura că în anumite momente critice a procedat corect. Explorarea trecutului supervizatului este şi ea o activi-
tate esenţială. De menţionat că accesul progresiv la o anumită autonomie pe care supervizarea o facilitează se 
realizează şi în cadrul relaţiei supervizor-supervizat. 

Caracteristicile supervizării sunt inspirate din principiile asistenţei sociale apreciative, dar adaptate la 
specificul procesului de supervizare, printre care: 

• Centrarea pe experienţă: procesul de învăţare pleacă de la experienţele supervizorilor şi ale superviza-
ţilor despre ei înşişi şi despre lume, iar beneficiarii serviciilor sociale sunt consideraţi potenţiale surse 
şi creatori de cunoştinţe, pornindu-se de la experienţele lor din viaţa personală; 



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  MOLDAV I AE ,  2016, nr.8(98) 

 Seria “{tiin\e sociale”    ISSN 1814-3199,      ISSN online 2345-1017,      p.20-24    
 

 23

• Centrarea pe succes: supervizarea se concentrează pe valorificarea momentelor de maxim succes şi 
mândrie din experienţa supervizaţilor, considerându-le drept inspiraţie pentru succesele viitoare, iar 
succesele trecute sunt conştientizate, amplificate şi anticipate în proiectarea unor succese viitoare; 

• Focalizarea legăturii dintre viziunea pozitivă şi acţiunea pozitivă: rolul supervizării este acela de a 
crea viziunea pozitivă (despre oameni, instituţii, comunitate, beneficiari etc.); or, acestea constituie 
resurse de energie şi totodată un motor pentru acţiunea pozitivă; 

• Crearea unei relaţii de parteneriat între supervizaţi în acest proces: acest tip de relaţii stimulează 
interacţiunea, participarea şi atitudinea pozitivă faţă de ceilalţi participanţi la supervizările de grup, faţă 
de beneficiarii serviciilor oferite de către asistenţii sociali şi faţă de supervizare, care este văzută ca o re-
sursă şi ca un ghid care poate contribui la maximizarea încrederii supervizaţilor în propria lor experienţă 
prin crearea condiţiilor de valorizare a acestei experienţe de către ceilalţi participanţi la grup; 

• Principiul constructivist în supervizare afirmă că în practica socială supervizarea este o construcţie a 
tuturor actorilor ce intră în interacţiune, fiind dependentă de cunoştinţele, credinţele, valorile şi ideile 
acestora; 

• Principiul poetic se referă la constituirea şi reconstituirea permanentă a practicii sociale şi a definiţiilor 
operate faţă de mediul intervenţiei, la fel cum un poem poate fi interpretat şi reinterpretat permanent, 
astfel încât la fiecare interpretare să ofere noi semnificaţii. Astfel, mediul de intervenţie (şi, implicit, 
stilul practicii sociale) se schimbă după cum se schimbă interpretările proprii despre acest mediu; 

• Principiul anticipării constată ca imaginile, ideile, speranţele persoanelor despre viitor ghidează com-
portamentele şi acţiunile lor, care conduc la apariţia acestui viitor. Imaginile pozitive legate de viitor 
conduc la acţiuni pozitive, iar cele negative conduc la acţiuni, comportamente negative, reactive. Thomas 
formulează acest principiu, cunoscut şi ca autoprofeţia creatoare: „Dacă oamenii definesc o situaţie ca 
fiind reală, atunci această situaţie este reală prin consecinţele definirii ei ca reală”; 

• Principiul proiecţionismului social se referă la faptul că realitatea se manifestă sub forma unui determi-
nism răsturnat, adică nu se găseşte un raport cauză-efect, ci invers. Astfel, stabilirea unor obiective de 
către supervizaţi determină, de fapt, cauzele care pot produce acele efecte aşteptate; dacă supervizatul 
doreşte să dezvolte la beneficiar comportamente pozitive, atunci caută acele cauze care pot produce 
efectele aşteptate, implicându-l pe beneficiar în construirea şi dezvoltarea acelei viziuni [3, p.212-214]. 

Pentru sistemul de asistenţă socială din Republica Moldova conceptul de supervizare este unul relativ 
nou. Implementarea lui este reglementată de „Mecanismul de supervizare în asistenţă socială”, aprobat prin 
Ordinul Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului1 nr.99 din 31.12.2008, fiind preconizat pentru 
Serviciul de asistenţă socială comunitară (SASC) şi pentru Serviciul de îngrijire socială la domiciliu (SÎSD). 
La momentul actual supervizarea este realizată de către asistentul social abilitat cu responsabilitatea de su-
pervizor şi de către şeful serviciului respectiv, precum şi de către şeful serviciului de îngrijire la domiciliu. 
Drept beneficiari ai supervizării sunt asistenţii sociali comunitari integraţi care activează în cadrul SASC şi 
lucrătorii sociali integraţi în SÎSD, care îşi desfăşoară activitatea în corespundere cu procedurile stabilite de 
Mecanismul de supervizare [4, p.3-4]. În conformitate cu actele normative actuale, fiecare supervizor super-
vizează 7-9 asistenţi sociali comunitari. Elementele principale care definesc activitatea de supervizare în ca-
drul celor două tipuri de servicii ţin de: stabilirea şi repartizarea responsabilităţilor profesionale în lucrul cu 
beneficiarii, monitorizarea şi revizuirea sistematică a activităţii persoanelor supervizate, evaluarea realizărilor 
supervizaţilor, oferirea suportului în identificarea necesităţilor şi dezvoltarea personalului prin intermediul 
instruirii, comunicarea internă în cadrul serviciului şi comunicarea externă în cadrul structurii teritoriale admi-
nistrative şi comunităţii, gestionarea aspectelor referitoare la integritatea grupului şi raportarea superiorilor 
privind preocupările personalului supervizat, managementul sarcinilor administrative, precum şi asigurarea 
evidenţei şedinţelor de supervizare şi elaborarea rapoartelor.  

Concluzii 
În situaţia în care în Republica Moldova încă nu există o tradiţie în domeniul supervizării, este important 

de a promova următorul deziderat: supervizorul trebuie să fie un specialist bine pregătit în aspect teoretic şi 
practic; or, doar prin îmbinarea teoriei cu practica este asigurată capacitatea de orientare în complexitatea şi 
unicitatea irepetabilă a fiecărui caz asistenţial supervizat. 
                                                 
1 Denumirea actuală a ministerului: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. 
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